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PROGRAMA ANALITICĂ 

Disciplina: ANALIZĂ MATEMATICĂ 

 

A. Locul disciplinei în planul de învăţământ: 
Anul I 

Sem. I Sem. II 
Total ore Forme de verificare Nr. credite Anul 

de 
studiu C S C S C S Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II 

Cod 
disciplină 

Nr. 
ore 

28 28 - - 28 28 E - 5 - MF-0001 

B. Obiectivele disciplinei: 

• Cunoaşterea fundamentelor analizei matematice în perspectiva aplicărilor în practica 
disciplinei; 
• Formarea unor deprinderi de a folosi raţionamente riguroase precum şi a deprinderilor de 
studiu individual; 
• Formarea unei concepţii sistemice asupra disciplinei şi aparatului matematic;     
• Cunoaşterea metodelor de cercetare în domeniu, precum şi aplicarea acestora în 
disciplinele de profil. 
 

C. Metode de predare – învăţare: prelegerea, conversaţia euristică, explicaţia, 
problematizarea. 

 
D. Forme şi metode de evaluare: evaluare continuă ( pondere 30% ) prin metode orale, probe 

scrise, practice evaluare sumativă (pondere 70%) prin probe scrise/orale. 
 
E. Conţinutul cursului: 

Cap. I. Şiruri şi serii de numere reale                                                                - 4 ore 

 Şiruri de numere reale. Definiţii. Propietăţi. Serii de numere reale. Definiţii. Criteriul 

general de convergenţă (Cauchy). Criteriul necesar de convergenţă. Criterii de convergenţă pentru 

serii cu termeni pozitivi. Serii cu terrmeni oarecare. Convergenţă simplă. Convergenţă absolută. 

Criterii de convergenţă (ABEL, DIRICHLET, LEIBNIZ). 

Cap. II. Şiruri şi serii de funcţii                                   - 3 ore 

 Convergenţă simplă. Convergenţă uniformă pentru ţiruri şi serii de funcţii. Criterii de 

convergenţă. Teoreme de transfer. Serii de puteri. Serii Taylor. Serii Fourier. 

Cap. III. Continuitate. Derivabilitate.                  - 3  ore 

 Limite de funcţii în Rk. Continuitate. Continuitate uniformă. Proprietăţi ale funcţiilor 

continue. Derivabilitatea funcţiilor de mai multe variabile. Derivata după o direcţie (versor). Relaţia 

lui EULER pentru funcţii omogene. Diferenţiabilitate. Extreme de funcţii de mai multe variabile.  

  Cap. IV. Integrabilitate                                                                     - 6 ore 



  Integrale improprii (generalizate). Definiţii. Proprietăţi. Integrale improprii din funcţii 

pozitive. Integrale improprii din funcţii cu semn variabil. Integrale improprii cu parametru. 

Integralele Γ şi β ale lui EULER. Integrale curbilinii. Curbe parametrizate. Lungimea unei curbe. 

Integrala curbilinie de tipul I. Aplicaţii practice. Integrale curbilinie de tipul II. Interpretare fizică. 

Independenţa faţă de drum a integralei curbilinii de tipul II. Integrala dublă. Definiţii. Proprietăţi. 

Calculul integralei duble. Formula RIEMANN - GREEN. Schimbarea de variabilă în integrala 

dublă. Coordonate polare. Aplicaţii practice. Integrale de suprafaţă de tipul II. Interpretare fizică. 

Formula STOKES. Integrala triplă. Definiţii. Proprietăţi. Calculul integralei triple. Formula 

GAUSS-OSTROGRADSKI. Schimbarea de variabile în integrala triplă. Coordonate polare. 

Aplicaţii practice. Integrale din funcţii vectoriale. Formula gradientului. Formula rotorului. Formula 

divergenţei. 

  Cap. V. Ecuaţii diferenţiale                                                                                         - 8 ore 

 Ecuaţii diferenţiale de ordinul I explicite în y’ (diferenţiale totale exacte, cu variabile 

separabile, factor integrant, omogene sau reductibile la omogene, liniare, BERNOULLI, RICCATI). 

Ecuaţii diferenţiale de ordinul I implicit în y’. Traiectorii izogonale. Traiectorii ortogonale. Ecuaţii 

diferenţiale de ordin superior (integrabile prin cuadraturi sau cărora li se poate micşora ordinul). 

Ecuaţii diferenţiale de ordinul “n” liniare.  Ecuaţii diferenţiale de ordinul “n” liniare cu coeficienţi 

constanţi. Ecuaţii diferenţiale de ordinul “n” de tip EULER.   

Cap. VI. Sisteme de ecuaţii diferenţiale                                                                   - 4 ore 

 Definiţii. Proprietăţi. Sisteme de ecuaţii diferenţiale liniare. Sisteme de ecuaţii diferenţiale 

liniare cu coeficienţi constanţi. Sisteme simetrice. 

     F. Conţinutul seminariilor: 

Aplicaţii la temele de la curs.                                     - 28 ore 

  

 G. Bibliografie: 

1. Aramă L., Morozan T. – Culegere de probleme de analiză matematică, Editura Universal, 
Bucureşti, 1996 ; 

2. Buhăescu T., Duţu G. – Matematici aplicate în economie, Editura Fundaţiei Universitare 
«  Dunărea de Jos«, Galaţi, 1999 ; 

3. Chiriţă S. – Probleme de matematici superioare, E.D.P., Bucureşti, 1989 ; 
4. Craiu M., Roşculeţ M. -  Culegere de probleme de analiză matematică, E.D.P., Bucureşti, 

1976 ; 
5. Lixandru I. – Sinteze şi probleme de analiză matematică, Editura Fundaţiei Universitare 

« Dunărea de Jos«, Galaţi, 2005; 
6. Precupanu A. – Bazele analizei matematice, Editura Canova, Iaşi, 1995 ; 
7.   Roşculeţ M., Toma G., Margras V., Stanciu V. – Probleme de analiză matematică, Ed. Tehnică, 

Bucureşti, 1993. 

 

 



UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI 
FACULTATEA   DE  ŞTIINŢE 
Catedra  de  Matematică  
SPECIALIZAREA TCM 
Str. Domnească, nr. 111. Tel- 0236 460780 int: 357.  

 
PROGRAMA ANALITICĂ 

 
Disciplina: ALGEBRA LINIARA , GEOMETRIE ANALITICA SI  DIFERENTIALA 

 
Α. Locul disciplinei în planul de învăţământ: 

Anul I 
Sem. I Sem. II 

Total ore Forme de verificare Nr. credite Anul 
de 
studiu C S C S C S Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II 

Cod 
disciplină 

Nr. 
ore 

- - 2 2 28 28 - E - 5 MF-0002 

Β. Obiectivele disciplinei: 
      Cunoaşterea fundamentelor  algebrei liniare si a geometriei diferentiale în perspectiva  
      aplicării lor în practica disciplinei; 

Formarea unor deprinderi de a folosi raţionamente riguroase precum şi a deprinderilor de 
studiu individual; 
Formarea unei concepţii sistemice asupra disciplinei şi aparatului matematic;     
Cunoaşterea metodelor de cercetare în domeniu, precum şi aplicarea acestora în disciplinele 
de profil. 

     C. Metode de predare – învăţare: prelegerea, conversaţia euristică, explicaţia, problematizarea. 
  
     D.  Forme şi metode de evaluare: evaluare continuă ( pondere 30% ) prin metode orale, probe   
scrise, practice evaluare sumativă (pondere 70%) prin probe scrise/orale. 
 
     E. Conţinutul cursului: 

 
  Cap1.   Algebra liniara.                                                  -10 ore 
 
     1.1   Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale.  Sisteme de generatori. Liniar dependenta  
             si  liniar     independenta. Baza, coordonatele unui vector intr-o baza,  dimensiune.    
             Schimbari de    baze. Schimbarea coordonatelor unui vector la o schimbare de baza. 

 
1.2  Aplicatii liniare.  Nucleul si imaginea unei aplicatii liniare.   Matricea  unei aplicatii liniare.         
        Modificarea matricei unei aplicatii liniare la o schimbare de baza. Vectori si valori proprii. 
        Forma diagonala.  
 
1.3 Forme liniare; proprietati. Forme biliniare. Matricea unei forme biliniare. Forme     
       patratice Reducerea formelor patratice la forma canonica. Metoda Jacobi. Metoda Gauss. 
 
1.4  Spatii vectoriale euclidiene . Ortogonalitate. Procedeul de ortogonalizare Gramm- 
        Schmidt. 

  
        
    Cap2.   Geometrie analitica.                                      -10 ore 
 
    2.1  Algebra vectoriala; notiunea de vector in spatiul geometric intuitiv. Produs scalar, 
            produs vectorial, produs mixt, dublu produs vectorial. Repere. 
    
     2.2  Dreapta si planul in spatiu. Planul: reprezentari analitice; tipuri de ecuatii ale unui plan. 

        Pozitii relative a doua plane.  Distanta de la un punct la un plan. Distanta intre doua  
        plane    paralele. Fascicul de plane.  



            Dreapta: reprezentari analitice ; tipuri de ecuatii ale unei drepte. Pozitii relative a doua  
            drepte. Distanta intre doua drepte in spatiu. Pozitia unei drepte fata de un plan. 
 
      2.3  Sfera : reprezentari analitice. Pozitia unei drepte fata de o sfera. Pozitia unui plan fata 
             de o sfera. Puterea unui punct fata de o sfera. Cercul. 

 
      2.4   Suprafete cilindrice de rotatie si conoide.  Elipsoidul, hiperboloidul, paraboloidul. 
  
 
        Cap3.   Geometrie diferentiala.                                      - 8 ore 
 
      3.1  Curbe in R³. Tangenta la o curba in spatiu. Triedrul Frenet. Ecuatiile Frenet. 
              Curbura si torsiunea unei curbe in spatiu. Cercul osculator. 
              Curbe in R². Formule de calcul a curburii unei curbe plane. Caracterizarea cercului si a  
              dreptei.    Evoluta si evolventa unei curbe plane. 
 
       3.2 Suprafete in R³. Planul tangent la o suprafata. Prima si a doua forma fundamentala a  
             unei suprafete. Linii asimptotice pe o suprafata. Curburi principale, curbura medie, curbura     
            Gauss. 
 
 
     F. Conţinutul seminariilor: 

Aplicaţii la temele de la curs.             - 28 ore 
  
     G. Bibliografie: 
  

1. S. Antohe, N. Codau, Algebra liniara si geometrie analitica, Univ. Galati 1979 
2.   S. Antohe, N. Codau, T Buhaescu, Algebra liniara, geometrie analitica si  diferentiala, 
    culegere de probleme, Galati 1986. 

      3.   S. Ianus, Curs de geometrie diferentiala, Bucuresti 1981. 
      4.   L. Nicolescu, Curs de geometrie, Bucuresti 1990. 
      5.   T. Buhaescu, Geometrie, vol.1,2,3, Ed. Mongabit 2001.  
      6.   V. Brinzanescu, O. Stanasila, Matematici Speciale –teorie, exemple,aplicatii-,Ed. ALL 
             1994. 
 

 



UNIVERSITATEA “DUNAREA DE JOS” GALAŢI 
Facultatea de Ştiinţe 
Catedra de Fizică 
SPECIALIZAREA TCM 
Adresa: Galaţi, str. Domnească Nr.111, Tel.0236 /460780 
  E-mail: aene@ugal.ro 

 
 

PROGRAMA  ANALITICĂ 
Disciplina: FIZICA 

 
   A.Locul disciplinei în planul de învăţământ: 

Anul I 
Sem I Sem II 

Total ore Forme de 
verificare 

Nr. credite Anul 
de 

studiu C L C L C LP Sem I Sem II Sem I Sem II 

Cod  
disciplină 

Nr. 
ore 

3 1 - - 42 14 E - 4 - M-F 0003 

 
     B. Obiectivele disciplinei:  

-Prezentarea unor noţiuni fundamentale şi a unor fenomene fizice necesare 
studenţilor pentru a putea transfera aceste cunoştinţe la studiul disciplinelor de 
specialitate corespunzătoare profilului facultăţii; 
            -Însuşirea de către studenţi a noţiunilor fundamentale de fizică în vederea 
înţelegerii principalelor fenomene fizice şi proprietăţi ale materiei şi aplicaţiile acestora în 
inginerie.             

-Dezvoltarea gândirii logice a studenţilor prin explicarea şi interpretarea unor 
procese fizice care fac posibile: cunoaşterea şi utilizarea corectă a noţiunilor specifice; 
stabilirea proprietăţilor generale ale sistemelor fizice în care se produc aceste fenomene; 

-Formarea de deprinderi de a măsura diferite mărimi fizice, de a utiliza diverse 
dispozitive experimentale şi de a interpreta rezultatele obţinute. 

 
     C. Metode de predare-învăţare : prelegerea, explicaţia, demonstraţia, conversaţia, 

abstractizarea, generalizarea, construirea modelelor, formarea de deprinderi şi 
aptitudini practice, studiul bibliografiei. 

 
  D.Forme şi metode  de evaluare:  

      -evaluare continuă (pondere 40%) prin discuţii asupra teoriei lucrărilor practice, 
interesul şi modul de realizare a experimentelor,  prelucrarea datelor experimentale şi la 
sfârşitul semestrului prin colocviul de laborator; prezentarea unui referat pe o temă la 
alegere din tematica disciplinei;  

              - evaluare sumativă (pondere 60%) prin proba scrisă finală de examinare. 
 

 E.Conţinutul cursului: 
 

CAP.  1.  ELEMENTE DE MECANICĂ FIZICĂ (4 ore) 
   1.1. MECANICĂ CLASICĂ  
   Cinematica şi dinamica clasică a punctului material   

               1.2. DINAMICĂ RELATIVISTĂ    
 
 CAPITOLUL 2. OSCILAŢII ŞI UNDE ELASTICE  (10 ore) 



 2.1. OSCILAŢII ELASTICE   
 Mişcarea oscilatorie armonică; mişcarea oscilatorie amortizată; mişcarea 
oscilatorie întreţinută (forţată), Rezonanţa; Compunerea oscilaţiilor armonice:  oscilaţii 
paralele cu pulsaţii egale, oscilaţii paralele cu pulsaţii  puţin diferite- fenomenul de bătăi, 
oscilaţii perpendiculare cu pulsaţii egale,  oscilaţii perpendiculare de pulsaţii oarecare.   
 2.2. UNDE ELASTICE 
   Generalităţi; Ecuaţia undei plane monocromatice; Propagarea undelor 
longitudinale în solide, fluide; propagarea undelor transversale în solide; Ecuaţia undelor 
într-un mediu ideal – ecuaţia diferenţială a undelor, unda plană  şi unda sferică; 
Interferenţa undelor elastice; Unde staţionare; Mărimi energetice; Ultraacustică – 
generarea ultrasunetelor şi aplicaţii 
 
CAP. 3. ELEMENTE DE ELECTRICITATE ŞI MAGNETISM (14 ore) 
 3.1. ELECTROSTATICĂ   
 Sarcina electrică; Câmpul electric. Intensitatea câmpului electric în vid; Fluxul 
electric. Legea lui Gauss în vid; Câmpul electric al unor distribuţii de sarcină; Potenţialul 
electric; Dipolul electric; Conductori în câmp electric; Dielectrici în câmp electric. 
Polarizarea dielectricilor; Capacitatea electrică. Condensatori; Definirea vectorului 
inducţie electrică şi legătura cu vectorii câmp electric şi polarizare;. Legea lui Gauss 
generalizată; Energia câmpului electrostatic.  
 3.2. ELECTROCINETICĂ  
 Curentul electric. Intensitatea curentului electric. Ecuaţia de continuitate; Legea 
lui Ohm; Tensiunea electromotoare; Legea lui Joule.  
 3.3. MAGNETOSTATICĂ 
 Câmpul magnetic constant. Inducţia magnetică; Legea Biot-Savart-Laplace; 
Momentul dipolar magnetic; Interacţiuni electromagnetice; Legea circuitului magnetic 
(legea lui Ampère); Fluxul inducţiei magnetice; Câmpul magnetic în interiorul 
substanţelor magnetizate. 
 3.4. CÂMPURI ELECTRICE ŞI MAGNETICE VARIABILE  
 Inducţia electromagnetică; Curentul de deplasare; Câmp electrodinamic; Câmpul 
electromagnetic. Ecuaţiile lui Maxwell; Conservarea energiei câmpului electromagnetic; 
Unde electromagnetice. Aplicaţii.  
 
CAP.  4. ELEMENTE DE MECANICĂ CUANTICĂ ŞI FIZICĂ ATOMICĂ (14 ore) 

   4.1. BAZELE TEORETICE ŞI EXPERIMENTALE ALE MECANICII 
CUANTICE 

               Radiaţia termică. Efectul fotoelectric. Interacţiunea fotonilor cu sistemele 
atomice. Efectul Compton. Unde de Broglie. Operatori în mecanica cuantică. Ecuaţia cu 
funcţii şi valori proprii. Ecuaţia lui Schrodinger. Microparticula în groapa de potenţial 
uni- şi tri- dimensională. Bariera de potenţial. 
              4.2. FIZICĂ ATOMICĂ.  
              Modele atomice. Spectre de radiaţii X; aplicaţii. Atomul de hidrogen in tratare 
cuantică. Cuantificarea momentului cinetic şi a momentului magnetic orbital. Spinul 
electronului. 
               
                

F. Lucrări practice de laborator (2 ore pentru fiecare lucrare): 
 

1. Prelucrarea datelor experimentale. Calculul erorilor. 



2. Determinarea vitezei sunetului în aer prin metoda compunerii oscilaţiilor 
perpendiculare  

3. Măsurarea temperaturii cu ajutorul termocuplului şi a termorezistenţei 
4. Determinarea rezistenţelor electrice liniare şi neliniare 
5. Determinarea constantei Stefan-Boltzmann din legea radiaţiei corpului negru 
6. Determinarea constantei lui Planck cu ajutorul efectului fotoelectric  
 
 
G. Bibliografie de elaborare a cursului 
 

1. ANGHELESCU D, MOISIL DIANA, MULLER L., PREDA A., Fizică, 
Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1981. 

2. BIBOROSCH L., ş.a., Curs de fizică pentru ingineri, partea I-a, Institutul 
Politehnic Iaşi, 1981. 

3. DOROHOI DANA ORTANSA, Optică. Teorie, experienţe, probleme 
rezolvate, Editura Ştefan Procopiu, Iaşi, 1995. 

4. ENE ANTOANETA, Fizică (vol. I şi II), Editura Fundaţiei Universitare 
“Dunărea de Jos” din Galaţi, 2000, 2002. 

5. ENE ANTOANETA, Elemente de fizică pentru ingineri, Editura Fundaţiei 
Universitare Dunărea de Jos, Galaţi, 2003. 

6. FLORESCU VIORICA, Mecanica cuantică, Litografia Universităţii 
Bucureşti, vol. I şi II, 1979, 1981.  

7. HRISTEV A., Mecanică şi acustică, Editura Didactică şi Pedagogică, 
Bucureşti, 1982. 

8. LUCA E., CIUBOTARIU C., ZET GH., PĂDURARU ANASTASIA, Fizică 
generală, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1981. 

9. NAT ALEXANDRINA, Fizică (vol. I şi II), Universitatea “Dunărea de Jos” 
din Galaţi, 1995. 

10. POPESCU I.M., Fizică (vol. I şi II), Editura Didactică şi Pedagogică, 
Bucureşti, 1983, 1984. 

11. PURCELL E.M., Cursul de fizică Berkeley, vol. II, Electricitate şi magnetism, 
Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1982. 

12. SAHLEAN V., Optica, Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi, 1996. 
13. SAHLEAN V., VOICULESCU MIRELA, Fizica (I), Editura Fundaţiei 

Universitare “Dunărea de Jos” din Galaţi, 2000. 
14. TUDOSE C., CUCUREZEANU I., VELICAN N., CHIŞLEAG R., 

CĂLUGĂRU GH., SUCIU P., PĂSTÂRNAC ANTOANETA, FERNENGEL 
E.,  Fizica, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1981. 

15. VELICAN N., Curs de fizică, partea I-a, Universitatea “Dunărea de Jos” din 
Galaţi, 1992. 

16. VELICAN N., SAHLEAN V., Fizica partea I-a, Universitatea “Dunărea de 
Jos” din Galaţi, 1977. 

17. VREJOIU C., IONESCU G., MERCHEŞ I., HRISTEV A., IORDACHE D., 
ACZEL O., BURLACU L., MULLER L., RUSU G., BARBUR I., Fizică – 
mecanică pentru perfecţionarea profesorilor, Editura Didactică şi Pedagogică, 
Bucureşti, 1983. 

 
 
 



 
H. Bibliografie minimală 
 

1. Ene, A., 2000, Fizica – volumul I, Editura Fundatiei Universitare Dunarea de 
Jos, Galati, 256 pagini, ISBN 973-99424-9-0. 

2. Ene, A., 2003, Fizica pentru ingineri. Lucrări practice si probleme rezolvate, 
Editura Fundatiei Universitare  Dunarea de Jos, Galati, 304 pagini, ISBN 973-
627-060-2. 

3. Ene, A., 2003, Elemente de fizica pentru ingineri, Editura Fundatiei 
Universitare Dunarea de Jos, Galati, 435 pagini,  ISBN 973-627-074-2. 
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FACULTATEA DE STIINTE 
DEPARTAMENTUL  DE CHIMIE 
SPECIALIZAREA TCM 
Adresa: Galati 800008, Str. Domneasca nr. 47 
Nr. telefon / fax: +40 236-495400 
E-mail: dimadumitru@yahoo.com 

 
 

PROGRAMA ANALITICĂ 
Disciplina: CHIMIE 

 
A. Locul disciplinei în planul de învăţământ: 

 
Sem. I Sem. II 

Total 
ore 

Forme de 
verificare 

Nr. credite Anul 
de 
studiu C L C L C L Sem.I Sem.II Sem.I Sem.II 

Cod disciplină 

I 1 1   1 1 V  2  M-F0004 
 

B. Obiectivele disciplinei: 
 Disciplina are un puternic caracter teoretic si aplicativ , chimia fiind o stiinta care se 
bazeaza pe  experiment. Legatura intre teorie se practica este in acest fel mult mai usor de realizat 
iar fenomenele sunt prezentate teoretic la curs si exemplificate prin experiment la laborator.Nu se 
pot disocia disciplinar toate specializarile cu caracter ingineresc mai ales ,de fenomenele chimice 
deoarece sunt naturale si nimic nu se poate realiza fara a se lua in considerare interactia cu mediul 
tehnologic si nu numai.Formarea interdisciplinara a viitorilor specialisti necesita un minim de 
cunostinte chimice cu legatura directa in domeniul aprofundat. In acest sens  cursul de chimie 
raspunde cerintelor minimale de familiarizare cu fenomenele chimice legate de specializarea 
sectiei . Sunt evidentiate in curs teoriile si fenomenele chimice principale  iar in cadrul lucrarilor 
practice parametrii si indiciii caracteristici definitorii in industria navala. Se prezinta in final si unele 
aspecte in ceea ce priveste chimia si tehnologia materialelor avansate cu directa aplicare in 
domeniul mecanic. 

 
C. Metode de predare – învăţare: 

Prelegerea, conversaţia euristică, explicaţia, dezbaterea, studiul de caz, problematizarea, 
simularea de situaţii, metode de lucru în grup, individual şi frontal, ateliere de lucru, metode de 
dezvoltare a gândirii critice, portofoliul, studiul documentelor curriculare şi al bibliografiei.   

D. Forme şi metode de evaluare:                                    
 

 Evaluarea finală constă în examinarea pe bază examen scris, la care studentul are de răspuns la 
patru chestiuni teoretice şi doua aplicaţii. 
Prezentarea la examen este condiţionată de prezenta la laborator, de promovarea colocviului de 
laborator. Nota finală va fi procentual, nota de la evaluarea parţială 30% , nota de la colocviul de 
laborator 20% ,nota de la examinarea finală cu o pondere de 50%.  

 
E. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă: 

I. Conţinutul cursului: 
Cap.1 Noţiuni introductive despre chimie si structura chimica a materiei: (2 ore) 
Cap.2 Teorii moderne, mecano-cuntice ale atomilor si moleculelor: (2 ore) 

- Modele precuantice 
- Ecuatia lui Scrodinger 
- Orbitali atomici 
- Orbitali moleculari 

Cap.3 Echilibre chimice si aplicatii in solutii de electroliti: (2 ore) 
- Legea echilibrului chimic 
- Principiul lui Le Chathelier 
- Teoria aciditatii a lui Bronsted 
- Notiunea de pH si calculul acestuia la solutiile principale de electroliti 



Cap.4 Notiuni de electrochimie: (2 ore) 
- Reactii redox ; 
- Potentialul normal de hidrogen; 
- Potentiale de electrod; 
- Pile electrochimice si aplicatii moderne ale acestora  

Cap.5 Coroziunea, fenomen natural: (2 ore) 
- Fenomenologie si implicatii socio-economice ale coroziunii 
- Tipuri generale de coroziune(chimica , electrochimica, biochimica ) 
- Termodinamica si cinetica coroziunii. 
- Indici de evaluare a fenomenului de coroziune. . 

Cap.6 Metode de prevenire a fenomenului natural de coroziune : (2 ore) 
- Metode anodice de protectie 
- Metode catodice de protectie 

           -    Metode mixte de protectie 
Cap.7 Materiale compozite si materiale avansate cu aplicatii industriale: (2 ore) 

- Materiale compozite, definitie si clasificare 
- Nanocompozite , definitie si clasificare 
- Metode de obtinere si utilizari  
 

F. Bibliografie de elaborare a cursului 
 
1. Atkins P. Julio de Paula, Atkins' Inorganical Chemistry Seventh edition, 

OxfordUniversity Press, 2002. 
2. Berdan L., Calu N., Chime anorganică, Ed. Universitatea Iaşi, 1992. 
3.  Hârtopeanu A., Chime  anorganică - Metalele, Universitatea Galaţi, 1999. 
4.  Constantinescu G.C., Roşca I., Negoiu M., Chimie anorganică, Vol. 1 şi 2,   

E.T., Bucureşti, 1986. 
5.   Barnard A.K., Teoretical Basis of Inorganic Chemistry, Mac Graw-Hill,   

Publ. comp. New York 1970. 
6.  Heslop R.B., Jones K., Inorganic Chemistry, Elsevier, Amsterdam, 1976. 
7. Marcu Gh., Chimia metalelor, E.D.P., Bucureşti, 1979. 
8. Negoiu D., Negoiu M., Structura compuşilor anorganici, I.P.B., Bucureşti, 

1984. 
9. Spacu P., Brezeanu M, Stan M., Gheorghiu C., Tratat de chimie anorganică, 

vol.3, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1978. 
10. Wells A.F., Structural Inorganic Chemistry, Clarendon Press, Oxford, 1975 
11. Marcu Gh., Brezeanu M., Bejan C., Bâtcă A., Cătuneanu R., Chimie 

anorganică, E.D.P., Bucureşti, 1981. 
12. Vermeşan E., Ionescu I., Urseanu A., Chimie Metalurgică, E.D.P., Bucureşti, 

1981. 
13. Oniciu L., Mureşan L., Electrochimie aplicată, Ed. Presa Universitară 

Clujeană, Cluj-Napoca 1998. 
14. Oniciu L., Constantinescu E., Electrochimie şi coroziune, E. D. P. Bucureşti 

1982 
15. Mitoşeriu O, Mitoşeriu L., Cristalografia,  Ed. „Porto Franco”, Galati, 1998. 
16. Cioroi M., Chimie generală, Ed. „Logos”, Galaţi 2000. 



17. Benea L., Dima D., Chimie generală, - Laborator – Ed. Universităţii "Dunărea 
de Jos" din Galaţi, 1997. 

18. Benea L., Dima D., Chimie generală, - Teorie şi aplicaţii practice – Ed. "Ars 
docendi" Bucureşti 1999. 

19. Sahlean D., Stoian C., Dima D., Chimie generală, - Laborator – Ed. 
Universităţii "Dunărea de Jos" din Galaţi, 2000. 

 
H. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi1 
 

1. Atkins P. Julio de Paula, Atkins' Inorganical Chemistry Seventh edition, 
OxfordUniversity Press, 2002. 

2. Oniciu L., Mureşan L., Electrochimie aplicată, Ed. Presa Universitară 
Clujeană, Cluj-Napoca 1998. 

3. Oniciu L., Constantinescu E., Electrochimie şi coroziune, E. D. P. Bucureşti 
1982 

4. Benea L., Dima D., Chimie generală, - Laborator – Ed. Universităţii "Dunărea 
de Jos" din Galaţi, 1997. 

5. Benea L., Dima D., Chimie generală, - Teorie şi aplicaţii practice – Ed. "Ars 
docendi" Bucureşti 1999. 

6. Sahlean D., Stoian C., Dima D., Chimie generală, - Laborator – Ed. 
Universităţii "Dunărea de Jos" din Galaţi, 2000. 

 
 

                                                 
1 Este de preferat ca bibliografia minimală de studiu pentru surdenţi să identifice cu claritate şi precizie capitolele pe 
care studenţii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare şi învăţare, eventual fiind particularizată în 
funcţie de tematica cursurilor şi seminariilor. 



UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI 
FACULTATEA DE MECANICĂ 
CATEDRA ORGANE DE MASINI SI GRAFICĂ 
SPECIALIZAREA TCM 
Adresa:Str.Domneasca nr.111, 800201  
Nr. telefon +40 236 414871 int.460. Tel./Fax: +40 236 314463 
E-mail: 

 
PROGRAMA ANALITICĂ 
Disciplina: DESEN TEHNIC 

 
A. Locul disciplinei în planul de învăţământ: 

Anul II 
Sem. I Sem. II 

Total ore Forme de verificare Nr. credite Anul 
de 
studiu C S C S C S Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II 

Cod 
disciplină 

Nr. 
ore 

- - 28 56 28 56 - V - 6     MF0002 

 
A. Obiectivele disciplinei:  

1. • Cunoaşterea instrumentelor grafice necesare realizarii unei lucrari grafice de 
desen tehnic;  

2. • Cunoasterea regulilor de reprezentare a corpurilor geometrice care compun 
forma spatiala a obiectelor;  

3. • Cunoaşterea normelor de intocmire a desenului de piesa si a desenului de 
ansamblu;  

4. • Formarea competentelor in a citi si intocmi lucrari grafice de desen tehnic in 
specialitatea urmata;  

5. • Formarea si dezvoltarea rationamentului spatial, a rigurozitatii, creativitatii si 
initiativei in abordarea problemelor privind intocmirea unui document tehnic de 
proiectare sau de oferta.  

 
B. Metode de predare – învăţare: prelegerea, explicaţia, dezbaterea, elaborarea unor lucrari 

de grafica reprezentarii obiectelor precedate de o analiza concreta a modului de lucru 
pentru fiecare caz studiat.  

 
C. Forme şi metode de evaluare: evaluare continuă ( pondere 30% ) prin metode orale, 

lucrari practice de laborator ; evaluare sumativă (pondere 70%) prin probe scrise si orale.  
 
D. Conţinutul cursului:  

 
I- Intocmirea desenului de piesa; schita prin relevare. Inscrierea starii suprafetei; rugozitate/2ore.  
2- Reprezentarea axonometrica./2ore  
3- Inscrierea elementelor de precizie a executiei; tolerante dimensionale, ajustaje; tolerante 
geometrice./2ore  
4- Reguli pentru intocmirea desenului de ansamblu./2ore  
5- Asamblari demontabile: asamblari filetate, asamblari cu pene./2ore  
6- Asamblari cu caneluri; asamblari elastice./2ore  
7- Reprezentarea arborilor; intocmirea desenului de executie pentru un arbore./2ore  



8- Reprezentarea rotilor dintate si a angrenajelor./2ore  
9- Reprezentarea lagarelor cu alunecare si a lagarelor cu rostogolire./2ore  
Reprezentarea elementelor si a dispozitivelor de etansare.  
10-Reprezentarea asamblarilor nedemontabile: asamblari sudate si asamblari nituite./2ore  
11- Reguli de intocmire a desenelor de constructii metalice./2ore  
12- Reguli de intocmire a desenelor de constructii civile./2ore  
13- Intocmirea desenelor de instalatii; simbolizari./2ore  
14- Reprezentarea schemelor cinematice; simbolizari./2ore  
13-Reguli generale de cotare in desenul tehnic; cotari speciale./2ore 
14.-Reprezentarea flanselor si a filetelor./2ore 
 
 F. Conţinutul lucrarilor practice de laborator 
 
I- Aplicatii la dispunerea proiectiilor dupa model./4ore  
2- Schita unei piese prin relevare; inscrierea rugozitatii./4ore  
3- Reprezentarea axonometrica a piesei relevate./8ore  
4- Schitele pieselor componente dintr-un ansamblu cu roti dintate (pompa cu angrenaj 
cilindric)/8ore  
5- Desenul de ansamblu al pompei cu roti dintate; desenul de executie al arborelui pinion./4ore  
6- Desenul de ansamblu pentru o transmisie cu roti conice; desenul de executie al unei roti 
conice./4ore  
7- Desenul de ansamblu pentru un reductor melcat; desenul de executie al rotii melcate./4ore 
8- Reprezentarea asamblarilor demontabile: asamblari filetate, cu pene, caneluri si arcuri./4ore  
9- Reprezentarea unui recipient sudat./4ore  
10- Desen de constructii metalice; ferma metalica./4ore  
11- Desen de constructii civile; planul locuintei impreuna cu principalele instalatii./4ore  

 
G. Bibliografie de elaborare a cursului 

 
1.Morarescu, A. Geometrie descriptiva si Desen tehnic- Editura Academica Galati-2001  
2.Morarescu. A. s.a Geometrie descriptiva si Desen tehnic -Indrumar pentru lucrari practice- 
Editura Mongabit- Galati 2002  
3.Alexandru.V., Morarescu A. s.a Geometrie descriptiva si Desen- vol.1- Universitatea din  
Galati 1982  
4.Dale.C. s.a. Desen tehnic industrial pentru constructii de masini- Editura tehnica, Bucuresti, 
1990  
5.Precupetu, P. s.a Probleme de geometrie descriptiva cu aplicatii in tehnica, Editura tehnica, 
Bucuresti, 1987  
6.Tosetti, A Il disegno tecnico e la sua normativa per allievi ingegneri industriali, Edizioni 
Libreria Cortina, Padova 1991  
7.Vasilescu, E. s.a. Desen tehnic industrial-Elemente de proiectare, Editura tehnica, 
Bucuresti,1994  
8.xx xx xx Standarde de desen tehnic, Seria U  
 
 H. Bibliografie minimala de studiu pentru studenti  
 
1.Morarescu, A. Geometrie descriptiva si Desen tehnic- Editura Academica Galati-2001  



2.Morarescu. A. s.a Geometrie descriptiva si Desen tehnic -Indrumar pentru lucrari practice- 
Editura Mongabit- Galati 2002  
3.Alexandru.V., Morarescu A. s.a Geometrie descriptiva si Desen- vol.1- Universitatea din  
Galati 1982  
4.Dale.C. s.a. Desen tehnic industrial pentru constructii de masini- Editura tehnica, Bucuresti, 
1990  
 



UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI 
FACULTATEA DE MECANICĂ 
CATEDRA ORGANE DE MASINI SI GRAFICĂ 
SPECIALIZAREA TCM 
Adresa:Str.Domneasca nr.111, 800201  
Nr. telefon +40 236 414871 int.460. Tel./Fax: +40 236 314463 
E-mail: 

 
PROGRAMA ANALITICĂ 

Disciplina: GEOMETRIE DESCRIPTIVA  
 

A. Locul disciplinei în planul de învăţământ: 
Anul II 

Sem. I Sem. II 
Total ore Forme de verificare Nr. credite Anul 

de 
studiu C S C S C S Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II 

Cod 
disciplină 

Nr. 
ore 

28 28 - - 28 28 V - 5 -     MF0002 

 
A. Obiectivele disciplinei:  

1. • Cunoaşterea instrumentelor grafice necesare realizarii unei lucrari grafice de desen 
tehnic;  

2. • Cunoasterea regulilor de reprezentare a corpurilor geometrice care compun forma 
spatiala a obiectelor;  

3. • Cunoaşterea normelor de intocmire a desenului de piesa si a desenului de 
ansamblu;  

4. • Formarea competentelor in a citi si intocmi lucrari grafice de desen tehnic in 
specialitatea urmata;  

5. • Formarea si dezvoltarea rationamentului spatial, a rigurozitatii, creativitatii si 
initiativei in abordarea problemelor privind intocmirea unui document tehnic de 
proiectare sau de oferta.  

 
B. Metode de predare – învăţare: prelegerea, explicaţia, dezbaterea, elaborarea unor lucrari 

de grafica reprezentarii obiectelor precedate de o analiza concreta a modului de lucru pentru 
fiecare caz studiat.  

 
C. Forme şi metode de evaluare: evaluare continuă ( pondere 30% ) prin metode orale, 

lucrari practice de laborator ; evaluare sumativă (pondere 70%) prin probe scrise si orale.  
 
D. Conţinutul cursului:  
 

1- Sisteme de proiectie; epura Monge. Reprezentarea punctului /2ore  
2- Reprezentarea dreptei; drepte simplu particulare in spatiu si epura. Drepte dublu particulare in 
spatiu si in epura /2ore  
3- Pozitii relative a doua drepte. Proiectia unghiurilor plane; teorema unghiului drept. Reprezentarea 
planului; dreapta continuta in plan; drepte simplu particulare continute in plan. /2ore  
4- Plane simplu particulare in spatiu si in epura. Plane dublu particulare in spatiu si in epura /2ore  
5- Pozitii relative a doua plane. Pozitiile unei drepte fata de un plan; vizibilitatea intesectiilor de 
drepte cu planul. Intersectii de placi si clarificarea vizibilitatii acestora./2ore  
6- Metodele transformarii proiectiilor; schimbarea de plan, rotatia si rabaterea/2ore  
7- Reprezentarea poliedrelor; reguli de vizibilitate.Reprezentarea prismei si a piramidei; intersectia 
cu planul si cu dreapta./2ore  
8- Desfasurarea poliedrelor; cazuri particulare cu aplicatii tehnice./2ore  
9- Reprezentarea corpurilor de rotatie: cilindru, con, sfera, tor, elipsoid, paraboloid. Intersectia cu 
planul; teorema Dandelin. Intersectia cu dreapta. /2ore  
10- Desfasurarea corpurilor de rotatie; cazuri particulare cu aplicatii tehnice./2ore  
11- Dispunerea proiectiilor in desenul industrial. Reprezentarea vederilor./2ore  



12- Reprezentarea sectiunilor in desenul industrial./2ore 
13-Reguli generale de cotare in desenul tehnic; cotari speciale./2ore 
14.-Reprezentarea flanselor si a filetelor./2ore 
 
 F. Conţinutul lucrarilor practice de laborator 
 
1 – Enuntarea obiectivelor disciplinei si a dezvoltarii acesteia pe parcursul semestrului. Standarde 
generale utilizate în GDD: linii, scriere, formate, indicator./ 2 ore 
2- Construcţii geometrice: construcţia tangentelor si racordărilor. Reprezentarea curbelor tehnice: 
elipsa, hiperbola, parabola, evolventa, epicicloida, etc./ 2 ore 
3- Aplicatii la capitolul punct; alfabetul punctului./2 ore 
4– Aplicaţii la reprezentarea dreptelor simplu şi dublu particulare; teorema unghiului drept./2 ore 
5– Aplicaţii la reprezentarea planului; drepte particulare conţinute în plan./2 ore 
6- Construcţia figurilor geometrice în plane pariculare./2 ore 
7- Aplicaţii privind intersecţii de plane; intersecţia dreptei cu o placă opacă; intersectii de placi; 
vizibilitate./4 ore 
8 – Aplicaţii din capitolul poliedre; intersecţia cu planul şi cu dreapta; aflarea mărimii reale a 
secţiunii prin metode de transformare a proiectiilor./2 ore 
9 – Aplicaţii din capitolul suprafeţe de rotaţie; intersecţia cu planul (teorema Dandelin); aflarea 
mărimii reale a secţiunii./2 ore 
10- Desfasurarea suprafetelor; cazuri particulare./ 4 ore 
11 - Intersectii de corpuri prin metoda planelor auxiliare; cazuri particulare cu aplicatii tehnice./4 
ore 

 
G. Bibliografie de elaborare a cursului 

 
1.Morarescu, A. Geometrie descriptiva si Desen tehnic- Editura Academica Galati-2001  
2.Morarescu. A. s.a Geometrie descriptiva si Desen tehnic -Indrumar pentru lucrari practice- 
Editura Mongabit- Galati 2002  
3.Alexandru.V., Morarescu A. s.a Geometrie descriptiva si Desen- vol.1- Universitatea din  
Galati 1982  
4.Dale.C. s.a. Desen tehnic industrial pentru constructii de masini- Editura tehnica, Bucuresti, 1990  
5.Precupetu, P. s.a Probleme de geometrie descriptiva cu aplicatii in tehnica, Editura tehnica, 
Bucuresti, 1987  
6.Tosetti, A Il disegno tecnico e la sua normativa per allievi ingegneri industriali, Edizioni Libreria 
Cortina, Padova 1991  
7.Vasilescu, E. s.a. Desen tehnic industrial-Elemente de proiectare, Editura tehnica, Bucuresti,1994  
8.xx xx xx Standarde de desen tehnic, Seria U  
 
 H. Bibliografie minimala de studiu pentru studenti  
 
1.Morarescu, A. Geometrie descriptiva si Desen tehnic- Editura Academica Galati-2001  
2.Morarescu. A. s.a Geometrie descriptiva si Desen tehnic -Indrumar pentru lucrari practice- 
Editura Mongabit- Galati 2002  
3.Alexandru.V., Morarescu A. s.a Geometrie descriptiva si Desen- vol.1- Universitatea din  
Galati 1982  
4.Dale.C. s.a. Desen tehnic industrial pentru constructii de masini- Editura tehnica, Bucuresti, 1990  
 
 
 
 

 



UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI 
FACULTATEA DE MECANICA 
CATEDRA CONSTRUCTII DE MASINI, ROBOTICA SI SUDARE 
SPECIALIZAREA TCM 
Adresa: str. Domnească 111, 800201 – Galaţi 
Nr. telefon / fax: 0236/414872, int. 386 
E-mail:  

 
 

PROGRAMA ANALITICĂ 
Disciplina: INFORMATICA APLICATA I 

 
A. Locul disciplinei în planul de învăţământ: 

Anul  I 
Sem. I Sem. II 

Total ore Forme de verificare Nr. credite Anul 
de 
studiu C S C S C S Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II 

Cod 
disciplină 

Nr. 
ore 

  2 2 28 28  V  5 M-F0005 

 
B. Obiectivele disciplinei: Cunoaşterea rolului jucat de tehnologia moderna de prelucrare a 

informaţie în cresterea calitatii produselor. Cunoaşterea sistemelor informatice. Identificarea 
domeniilor de utilizare a sistemelor de calcul si a importantei acestora in ingineria 
economica. Cunoasterea structurilor fundamentale ale algoritmilor si utilizarea lor in  
construirea algoritmilor. Verificare algoritmilor si corectarea acestora. Constructia modulara 
a algoritmilor pentru rezolvarea problemelor de lucru cu date structurate (vectori si matrici). 
Cunoaşterea elementelor de limbaj PASCAL. Formarea deprinderilor de transpunere a 
algoritmilor in programe. Deprinderea unor metode si tehnici eficiente de programare. 
Interpretarea mesajelor de eroare in fazele de compilare si executie a unui program si 
corectarea erorilor semnalate. Dezvoltarea capacităţii de adaptare la orice limbaj de 
programare prin intelegerea si aplicarea logicii structurilor fundamentale. 

 
C. Metode de predare – învăţare: curs aplicativ; stimularea interactivitatii si a dialogului in 

timpul cursului si laboratorului, metoda grupurilor de lucru in cadrul aplicatiilor de 
laborator. 

 
D. Forme şi metode de evaluare: evaluare continuă prin: teste periodice (pondere 20%); 

activitate de laborator (pondere 30 %);  examen final-scris si proba practica (pondere 30%). 
 
E. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă: 

 
1. Componentele unui produs program. Principiile programarii structurate (2 ore) 
2. Structuri fundamentale ale algoritmilor (2 ore) 
3. Metode de  elaborare a algoritmilor (6 ore) 
Utilizarea structurilor alternative (cu 2 ramuri, cu o ramura vida, generalizata) intr-un 
algoritm. Utilizarea structurilor repetitive (cu test initial/final, cu contor) intr-un algoritm 
4. Metode de  verificare a  algoritmilor (2 ore) 
5. Structuri tipice de date (2 ore) 
Identificarea datelor de intrare/iesire intr-un algoritm si a tipului acestora. Efectul tipului de 
date in expresiile de calcul. 
6. Alfabet, constante, variabile, operatori, expresii (1 ora) 
7. Structura unui program (1 ora) 
8. Instructiuni de intrare/iesire (2 ore) 
9. Instructiunile de atribuire, salt conditionat, alternative si repetitive. Exemple de 
programme (4 ore) 



10. Identificarea declaratiilor necesare intr-un program. Declaratii de variabile. 
Declararea tablourilor. Citirea si afisarea tablourilor. Cicluri si tablouri. Exemple de 
programme cu vectori si matrici (2 ore) 
11. Definirea procedurilor si functiilor-utilizator. Parametrii formali si efectivi. Domenii de 
valabilitate a declaratiilor.Exemple de programe (4 ore) 
 

 
F. Conţinutul seminariilor / număr de ore pentru fiecare temă: 
 

1. Algoritm pentru calculul sumei/produsului numerelor pare/impare cuprinse intre 0 si 2N, 
respectiv 1 si  (2N+1) (4 ore) 
Scrierea algoritmului. Marcarea structurilor fundamentale folosite in cadrul algoritmului. 
Identificarea datelor de intrare si de iesire. Verificarea algoritmului. 
2. Algoritm pentru determinarea minimului/maximului valorilor dintr-un sir de numere (2 
ore). 
Scrierea algoritmului. Marcarea structurilor fundamentale folosite in cadrul algoritmului. 
Identificarea datelor de intrare si de iesire. Verificarea algoritmului. 
3. Algoritm pentru ordonarea crescatoare/descrescatoare a elementelor unui sir de numere 
(2 ore). 
Scrierea algoritmului. Marcarea structurilor fundamentale folosite in cadrul algoritmului. 
Identificarea datelor de intrare si de iesire. Verificarea algoritmului. 
4. Algoritm pentru determinarea minimului/maximului elementelor de pe diagonala 
principala/secundara a unei matrice date. Algoritm pentru determinarea sumei/produsului 
elementelor minime/mazime de pe coloanele/liniile unei matrici patrate date. (10 ore). 
Scrierea algoritmului. Marcarea structurilor fundamentale folosite in cadrul algoritmului. 
Identificarea datelor de intrare/iesire si a tipului acestora. Verificarea algoritmului. 
5. Algoritm pentru calculul valorii unei expresii numerice alternative in functie de valoarea 
unor variabile de intrare (6 ore) 
Scrierea algoritmului. Marcarea structurilor fundamentale folosite in cadrul algoritmului. 
Identificarea datelor de intrare/iesire si a tipului acestora. Verificarea algoritmului. 
6. Lucrul cu diferite tipuri de date si identificarea erorilor din expresiile de calcul (4 ore). 
7. Scrierea unor secvente de program pentru aplicarea instructiunilor elementare de limbaj 
de programare (2 ore)  
8. Program pentru calculul sumei/produsului nemerelor pare/impare cuprinse intre 0 si 2N, 
respectiv 1 si  (2N+1) (4 ore) 
Identificarea datelor de intrare si de iesire si a declaratiilor necesare. Scrierea programului. 
Corectarea erorilor de compilare si executie a programului. 
9. Program pentru determinarea minimului/maximului valorilor dintr-un sir de numere (2 
ore). 
Identificarea datelor de intrare si de iesire si a declaratiilor necesare. Scrierea programului. 
Corectarea erorilor de compilare si executie a programului. 
10. Program pentru ordonarea crescatoare/descrescatoare a elementelor unui sir de 
numere (2 ore). 
Identificarea datelor de intrare si de iesire si a declaratiilor necesare. Scrierea programului. 
Corectarea erorilor de compilare si executie a programului. 
11. Program pentru determinarea minimului/maximului elementelor de pe diagonala 
principala/secundara a unei matrice date. Aplicarea notiunilor de functii-utilizator si 
proceduri (10 ore). 
Identificarea datelor de intrare si de iesire si a declaratiilor necesare. Scrierea programului in 
varianta monobloc si in varianta ce foloseste functii-utilizator sau proceduri.. Corectarea 
erorilor de compilare si executie a programului. 



12. Program pentru calculul valorii unei expresii numerice alternative in functie de 
valoarea unor variabile de intrare. Aplicarea notiunilor de functii-utilizator si proceduri (4 
ore). 
Identificarea datelor de intrare si de iesire si a declaratiilor necesare. Scrierea programului in 
varianta monobloc si in varianta ce foloseste functii-utilizator sau proceduri.. Corectarea 
erorilor de compilare si executie a programului. 
13. Programarea modulara. Transmiterea de date intre diferitele module de program. 
Parametri si variabile locale si globale. (4 ore). 
 

G. Bibliografie de elaborare a cursului 
 

[1] E. Popescu – Algoritmi si limbajul PASCAL, Ed. ELSE, 2003. 
[2] E. Popescu – Limbajul PASCAL. Teorie si aplicatii, Ed. ELSE, 2004. 
[3] C. Maier, M. Dima – Programarea calculatoarelor si limbaje de programare. Teorie si 
aplicatii, Ed. « Cartea Universitara » Bucuresti, 2007. 
[4] Luca-Dan Serbanati, s.a. – Programarea sistematica in limbajele PASCAL si 
FORTRAN, Editura Tehnica, Bucuresti, 1984. 
[5] Matthias Felleisen and col. – How to Design Programs : An Introduction to 
Programming and Computing, ISBN 0-262-06218-6, 2004, MLT Press Massachusetts 
Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts. 

 
H. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi1 

[1] E. Popescu – Algoritmi si limbajul PASCAL, Ed. ELSE, 2003 
[2] E. Popescu – Limbajul PASCAL. Teorie si aplicatii, Ed. ELSE, 2004 
[3] C. Maier, M. Dima – Programarea calculatoarelor si limbaje de programare. Teorie si 
aplicatii, Ed. « Cartea Universitara » Bucuresti, 2007 

 

                                                 
1 Este de preferat ca bibliografia minimală de studiu pentru surdenţi să identifice cu claritate şi precizie capitolele pe 
care studenţii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare şi învăţare, eventual fiind particularizată în 
funcţie de tematica cursurilor şi seminariilor. 



UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI 
FACULTATEA DE METALURGIE ŞI ŞTIINŢA MATERIALELOR 
CATEDRA DEFORMĂRI PLASTICE ŞI TRATAMENTE TERMICE 
SPECIALIZAREA TCM 
Adresa: Strada Domnească nr 111, cod 800201 
Nr. telefon / fax: 40236460754 

                             E-mail: secretar.fmsm@ugal.ro 
 

PROGRAMA ANALITICĂ 
Disciplina: ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 

 
A. Locul disciplinei în planul de învăţământ: 

Anul I 
Sem. I Sem. II 

Total ore Forme de verificare Nr. credite Anul 
de 
studiu C S C S C S Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II 

Cod 
disciplină 

Nr. 
ore 

2 1 - - 28 14 E - 4 - MD-0001 

 

B. Obiectivele disciplinei: 
• Cunoaşterea principalelor clase de materiale şi perspectivele de utilizare din punct de 

vedere al proprietăţilor, resurselor şi costurilor de fabricaţie; 
• Explicarea proprietăţilor fizico-mecanice ale materialelor prin studiul corelaţiei dintre 

compoziţia  chimică  şi  aranjamentul  atomic  sau  molecular  cu microstructura  şi 
proprietăţile macroscopice; 

• Studiul transformărilor structurale la încălzirte şi răcirea aliajelor pe baza diagramelor de 
echilibru fazic. Aplicaţie la aliaje fier-carbon şi neferoase. 

• Cunoaşterea posibilităţilor de modificare a microstructurii şi proprietăţilor materialelor 
prin turnare, deformare plastică, tratament termic şi aliere. 

• însuşirea   metodei   de   analiză   macro   şi   microstructurală   a   materialelor   pentru 
recunoaşterea stării materialelor, a procedeelor de prelucrare sau tratament termic. 

• Interpretarea structurală a comportării materialelor la diferite solicitări şi stabilirea 
cauzelor unor avarii în instalaţii din industria constructoare de maşini. 

C. Metode   de   predare   -  învăţare:   prelegerea   cu   mijloace   moderne   de   prezentare 
(videoproiecţie, retroproecţie), explicaţia,  dezbaterea,  studiul de caz, problematizarea, 
studiul bibliografiei. 

D. Forme şi metode de evaluare: evaluare continuă (pondere 40% ) prin metode orale, probe 
scrise, practice şi referate pe o temă la alegere din tematica disciplinei; evaluare sumativă 
(pondere 60%) prin probe scrise (examen parţial) şi orale (examen final). 

E. Conţinutul cursului / număr de ore pentru flecare temă: 
1. Materiale / 2 ore. 

Introducere privind obiectivul cursului. Clase de materiale. Proprietăţile intrinseci şi de 
utilizare a materialelor. Resurse şi costuri de producţie ale materialelor. 

2. Structura materialelor / 4 ore. 
 Structura cristalină. Structuri cristaline specifice metalelor. Structura cristalelor ionice. 
Structura cristalelor cu legătură covalentă. Structura polimerilor. Structura amorfă şi semicristalină. 
 3.    Imperfecţiuni ale structurii cristaline / 3 ore. 
 Definiţii. Clasificare. Imperfecţiuni punctiforme. Imperfecţiuni liniare. Tipuri de dislocaţii şi 
proprietăţile lor. Influenţa densităţii de dislocaţii asupra rezistenţei materialelor. Imperfecţiuni de 
suprafaţă. 
 



4. Difuzia /1 oră 
Noţiuni de bază (difuzie, autodifuzie, cuplu de difuzie). Mecanisme de difuzie. Legile lui 

Fick. Factori de influenţă. 
5. Cristalizarea materialelor / 3 ore. 

Condiţiile termodinamice ale cristalizării primare. Germinarea şi creşterea cristalelor. Parametrii 
cristalizării. Structura lingoului. Defecte de solidificare. 

6. Microstructura aliajelor / 2 ore. 
Noţiuni de bază (aliaj, sistem de aliaje, faza, constituent structural). Constituienţi structurali 

în aliaje metalice, ceramice, polimeri. 
7. Diagrame de echilibru fazic (DE) / 3 ore. 

Tipuri de DE binare (cu solubilitate totală, parţială şi insolubilitate în stare solidă, cu reacţie 
eutectică, peritectică şi eutectoidă). Legea fazelor. Regula pârghiei. Legătura DE cu proprietăţile 
fizico-mecanice şi tehnologice. 

8. Fierul şi aliaje Fe-C / 6 ore 
DE metastabil Fe - Fe3C. Cristalizarea oţelurilor şi fontelor albe. DE stabil Fe - grafit. 

Oţeluri. Fonte albe şi cenuşii. Fonte modificate. Fonte maleabile. 
9. Comportarea materialelor la solicitări mecanice / 6 ore 

Deformarea elastică. Deformarea plastică la rece şi la cald. Fluajul. Ruperea. 
10. Noţiuni de tratament termic / 3 ore. 

Clasificare generală. Legătura diagrama de echilibru - tratament termic. Punctele critica ale 
otelurilor. Diagrama TTT şi TRC pentru oţelul eutectoid. Tratamente termice aplicate oţelurilor. 

11. Oţeluri aliate / 3 ore. 
Influenţa elementelor de aliere. Clasificare. Oţeluri navale. Oţeluri inoxidabile. 

12. Aliaje neferoase / 3 ore. 
Aliaje de cupru şi de aluminiu. Diagrame de echilibru fazic. Proprietăţi şi domenii de 

utilizare. 
13. Polimeri organici /1 oră. 

Tipuri de polimeri organici. Masa moleculară. Copolimeri. Utilizări. 
14. Materiale ceramice /1 oră. 

Clasificare. Proprietăţi. Utilizări. 
15. Materiale compozite /1 oră. 

Definiţii. Clasificare. Influienţa orientării fibrelor asupra modului de elasticitate. Utilizări. 

F. Conţinutul lucrărilor practice / număr de ore pentru fiecare temă: 
1. Analiza    macroscopică a materialelor / 2 ore Determinarea naturii materialelor după 
culoare, densitate, proprietăţi magnetice, proba de scântei etc; structura lingoului si defecte de 
solidificare; caracterul fragil sau ductil al ruperii; segregaţia carbonului şi sulfului în oţeluri; 
grosimea stratului tratat termic sau termochimic; procedeul de prelucrare; calitatea sudurilor; 
2. Analiza  microscopică  a  materialelor / 2  ore Microscopul metalografic.  Principiu. 
Caracteristici optice. Metode de analiză. Pregătirea probei metalografice. Aplicaţie practică: 
analiza în câmp luminos şi întunecat a unor probe din oţel şi fontă, lustruite şi atacate chimic; 
cunoaşterea şi reglarea microscopului MIM 7. 
3. Constituienţi structurali din metale şi aliaje / 2 ore. Tipuri de constituienţi structurali, 
aspect metalografic, proprietăţi. Aplicaţie practică: sinteza tabelară a aspectul microstructural al 
unor constituienţi structurali de la aliaje Fe-C şi neferoase şi corelarea acestora cu proprietăţile 
mecanice ale aliajului. Analiza constituienţilor structurali pe diagramele de echilibru fazic. 
4. Microstructura de echilibru a oţelurilor / 2 ore. Diagrama de echilibru metastabil Fe – 
Fe3C. Aplicaţie practică: Sinteza tabelară a variaţiei microstructurii şi durităţii cu conţinutul de 
carbon.  Calculul cantităţii de perlită şi  a durităţii oţelului.  Microstructura  oţelurilor 
deformate plastic la rece şi la cald. Determinarea temperaturii de recristalizare; 
5. Microstructura şi proprietăţile fontelor de turnătorie / 2 ore. Diagrama de echilibru stabil 
Fe - grafit. Cristalizarea fontei cenuşii feritice. Clasificarea fontelor. Aplicaţie practică: Sinteza 



tabelară a microstructurii şi proprietăţilor fontelor albe, cenuşii obişnuite şi modificate, 
maleabile; 
6. Microstructura şi proprietăţile oţelurilor tratate termic şi termochimic / 2 ore. Punctele 
critice ale oţelurilor. Definirea recoacerii, normalizării, călirii, revenirii şi carburării oţelurilor. 
Aplicaţie practică: sinteza tabelară al aspectului microstructural şi al proprietăţilor oţelurilor cu 
0,45 şi 1,2%C în diferite stări structurale de tratament termic. 
7. Microstructura şi proprietăţile aliajelor de cupru şi aluminiu / 2 ore. Aplicaţie practică: 
sinteza tabelară a microstructurii şi proprietăţilor unor alame, bronzuri, siluminuri, în funcţie de 
constituienţii structurali identificaţi în diagramele de echilibru fazic. 
Test de verificare a cunoştinţelor de laborator. 

 
G. Bibliografie selectivă de elaborare a cursului 
 1. W. Kurtz, J.P.Mercier, G. Zambelli, Introduction a la science des materiaux, Presses 
Polytechniques Romandes, 1987; 
 2. William D. Callister Jr., Materials Science and Engineering, John Wiley & Sons, Inc., 
1985; 
 3. DE SY A, VIDTS J., Metallurgie structurale, Dunod, Paris, 1968. 
 4. LAKHTINE L, Metallographie et traitements thermiques des metaux, Mir, Moscou, 1977 
 5. DRUGESCU E., Ştiinţa materialelor metalice, vol.I, Ed. Fundaţiei Universitatea 
"Dunărea de Jos" Galaţi, 2000 
 *** Colecţia de standarde, [1990-2006]. 

H. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi 
1. S.M. Levcovici, Studiul Materialelor, Vol. I, Ed. Fundaţiei Universitare "Dunărea de Jos" 

Galaţi, 2002 (integral); 
2. S.M. Levcovici, Studiul Materialelor, Ed. Electronic pe CD (integral). 

 

 3. S. Levcovici et altri, îndrumar de laborator pentru studiul materialelor metalice, 
Universitatea "Dunărea de Jos"din Galaţi + Ed. "Porto-Franco" Galaţi, 1991; 
 4. S. Levcovici, P. Alexandru, S. Boiciuc, Lucrări de laborator la Studiul materialelor, Ed. 
Electronic pe CD, 2003; 

 



UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI 
FACULTATEA DE METALURGIE ŞI ŞTIINŢA MATERIALELOR 
CATEDRA DEFORMĂRI PLASTICE ŞI TRATAMENTE TERMICE 
SPECIALIZAREA TCM 
Adresa: Strada Domnească nr 111, cod 800201 
Nr. telefon / fax: 40236460754 

                             E-mail: secretar.fmsm@ugal.ro 
 

PROGRAMA ANALITICĂ 
Disciplina: TEHNOLOGIA MATERIALELOR 

 
A. Locul disciplinei în planul de învăţământ: 

Anul I 
Sem. I Sem. II 

Total ore Forme de verificare Nr. credite Anul 
de 
studiu C S C S C S Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II 

Cod 
disciplină 

Nr. 
ore 

  2 1 28 14  E  4 MD-0003 

 
B. Obiectivele disciplinei: 

Tehnologia materialelor este un curs de cultura generala tehnica care trateaza probleme 
referitoare la metode moderne de obtinere a materialelor si semifabricatelor si de prelucrare a 
acestora, noi materiale metalice si nemetalice utilizate in constructia de masini in general si cu 
referire la industria navala, proprietatile materialelor si utilizarea rationala a acestora. Ca disciplina 
de pregatire tehnica generala, Tehnologia materialelor, constituie baza pregatirii tehnologice a 
viitorului inginer, permite dezvoltarea ulterioara a disciplinelor tehnice de baza si tehnologice de 
specialitate. Disciplina contribuie la dezvoltarea gandirii tehnico-economice, la intelegerea 
notiunilor de calitate si eficienta, trateaza elemente privind protectia muncii si a mediului ambiant si 
prefigureaza relatiile interumane in procesele tehnologice. 
 

C. Metode de predare – învăţare: prelegerea, explicaţia, dezbaterea, studiul de caz, simularea 
de procese, metode de lucru în grup şi individual,  

 
D. Forme şi metode de evaluare: Verificare pe parcursul semestrului prin lucrari scrise, 

examen scris la sfarsitul semestrului II .Evaluarile  vor lua in considerare activitatea studentilor la 
curs si laborator si rezultatele testelor pe parcursul semestrului cu o pondere de 50%. 
 

E. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă: 
 

1. Tehnologia ca stiinta. Procese de productie si tehnologice. Analiza eficientei. Materiale 
folosite in constructia de masini. Clasificare si simbolizare. 2 ore 

2.  Proprietatile si incercarile materialelor Elemente de metalurgie generala: metalurgia fontei, 
metalurgia otelului, metalurgia principalelor metale neferoase Cu, Al. 4 ore 

3.  Prelucrarea materialelor metalice prin turnare. Tehnologii specifice. 4 ore 
4.  Prelucrarea materialelor metalice prin deformare plastica: laminarea, extruziunea, trefilarea 

si tragerea, forjarea libera si in matrita, utilaje pentru forjare si matritare. Prelucrarea 
semifabricatelor din table si benzi.  4 ore 

5.  Prelucrarea prin sudare a materialelor metalice, tehnologii specifice. 4 ore 
6.  Acoperiri de protecţie ale materialelor metalice.  2 ora 
7.  Prelucrarea materialelor metalice prin agregare de pulberi. 2 ora 
8.  Procedee neconvenţionale de prelucrare. 2 ora 
9.  Materiale nemetalice. 2 ora 
10.  Controlul calităţii şi metode de control. 2 ora 
 
 



F. Conţinutul laboratoarelor / număr de ore pentru fiecare temă: 
 
Laborator 1. Determinarea principalelor proprietati ale materialelor prin incercari mecanice. 
Incercari de duritate. Incercarea la tractiune. Incercarea la incovoiere prin soc. Se prezinta 
studentilor epruvetele, utilajele si aparatele aferente incercarilor, conditiile incercarilor. Studentii 
efectueaza incercarile, masoara probele, inregistreaza datele si calculeaza marimile caracteristice./ 2 
ore 
Laborator 2. Tehnologii de formare manuala in doua rame si de turnare. Se prezinta studentilor 
pricipalele dispozitive utilizate: modele si cutii pentru miezuri, placa de model, ramele de formare. 
Se prezinta sculele si materialele utilizate la formare. Concomitent cu conducatorul lucrarii studentii 
efectueaza operatiile corespunzatoare tehnologiei de formare manuala. In formele relizate de 
studenti se toarna aliaj de plumb, se lasa sa se solidifice, se extrag pisele si se analizeaza calitatea 
acestora evidentiindu-se eventualele defecte./ 2 ore 
Laborator 3. Laminarea. Se prezinta studentilor utilajul pentru laminare. Pentru evidentierea 
conditiei de prindere se efectueaza laminare la limita in trei stari ale suprafetei cilindrilor: unsa, 
curata, cretata pe probe din plumb cu sectiune dreptunghiulara Se determina gradele de deformare, 
coeficientii de deformare, coeficientii de frecare pentru cele trei stari ale suprafetelor. Se verifica 
legea volumului constant, se traseaza curbele de variatie ale coeficientilor de deformare cu 
reducerea relativa. Se analizeaza rezultatele. 

Extruziunea. Se prezinta studentilor utilajul pentru extruziune Se supune operatiei o proba din 
plumb, pe o presa manuala care permite masurarea fortei in fiecare moment al cursei. Se traseaza 
curba de variatie a fortei cu deplasarea poansonului, se pun in evidenta etapele procesului de 
extruziune./2 ore 
Laborator 4. Forjarea libera. Se prezinta studentilor principalele operatii ale forjarii refularea, 
intinderea si gaurirea, utilajul sculele si dispozitivele aferente. Se efectueaza impreuna cu studentii 
operatiile pe probe din plumb. In cazul refularii se determina gradul de deformare si se verifica 
conditia de flambaj.  

Forjarea in matrita deschisa cu bavura. Se prezinta studentilor utilajul si dispozitivul de 
matritare. Se efectueaza impreuna cu studentii operatia de matritare pe o proba din plumb, pe o 
presa manuala care sa permita masurarea fortei in orice moment al cursei. Se inregistreaza valorile 
si se traseaza curba de variatie a fortei cu deplasarea. Se evidentiaza etapele matritarii: refularea, 
curgerea in locasul de matritare, curgerea in locasul de bavura. Se evidentiaza rolul locasului de 
bavura in procesul de matritare deschisa./2 ore 
Laborator 5. Determinarea sudabilitatii otelurilor. Se defineste sudabilitatea si factorii care o 
influenteaza. Se clasifica materialele din punct de vedere a sudabilitatii. Se prezinta metodele de 
apreciere a sudabilitatii otelurilor. Metoda duritatii maxime in ZIT. Studentii calculeaza valoarea 
duritatii maxime in ZIT pentru doua oteluri OL37.1k si 51VCr11. Pe probe sudate si pregatite 
corespunzator studentii fac masuratori pentru evidentierea duritatii maxime. Pe baza valorilor 
calculate si masurate se incadreaza otelurile in clasa de sudabilitate corespunzatoare. Metoda 
tensiunii critice de rupere. Se executa prin sudare electrica manuala probe sudate de colt in forma 
literei T din cele doua oteluri amintite. Se supun apoi ruperii prin lovire si pe baza zonei de 
propagare a ruperii se apreciaza calitativ incadrarea intr-o clasa de sudabilitate. 

Sudarea automata sub strat de flux. Se prezinta studentilor utilajul si particularitatile tehnologiei. 
Se executa un cordon de sudura si se analizeaza rezultatul comparativ cu aceeasi imbinare realizata 
prin sudare electrica manuala./2 ore 
Laborator 6. Sudarea prin presare la cald cu incalzire prin rezistenta electrica proprie. Se prezinta 
principiile sudarii prin presare, rolul fortelor de presare. Metode de sudare prin presare: cap la cap si 
in puncte, utilaje pentru sudare prin presare la cald, parametriii procesului, etapele procesului, 
trasarea diagramei de evolutie a fortei de presare si intensitatii curentului de incalzire in timp. 
Relizarea unor probe sudate cap la cap si in puncte cu diferite regimuri. Determinarea influentei 
intensitatii si duratei de incalzire asupra rezistentei imbinarii. Se inregistreaza datele, se traseaza 
graficele.  



Sudarea si taierea cu flacara oxiacetilenica. Se prezinta principiile teoretice ale proceselor, 
utilajul si aparatura necesare, schemele tehnologiilor, parametrii proceselor. Cu participarea 
studentilor se realizeaza o proba de sudare si una de taiere si se analizeaza-2ore 
Laborator 7. Verificarea si evaluarea lucrarilor de laborator 2 ore 

 
E. Bibliografie de elaborare a cursului 

 
A.Nanu – Tehnologia materialelor, EDP, 1982, Buc. 
A. Palfalvi, N. Mehedinteanu, s.a. -  Tehnologia materialelor, EDP, 1985, Buc. 
M. Voicu, s.a. - Tehnologia materialelor, EDP, 1978, Buc. 
G.Calea, D.Drimer, s.a. – Tehnologie mecanica, EDP, 1978, Buc. 
L. Stoian, s.a. - Tehnologia materialelor, EDP, 1980, Buc. 
D.Raileanu, N.Cananau, Tehnologia materialelor, vol. I-IV, Universitatea din Galati 1980 
N.Cananau, O.Dima, s.a. – Indrumar de laborator - Tehnologia materialelor, vol. I-II Univ. din 
Galati 1993. 
 

F. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi1 
 
A.Nanu – Tehnologia materialelor, EDP, 1982, Buc. 
A. Palfalvi, N. Mehedinteanu, s.a. -  Tehnologia materialelor, EDP, 1985, Buc. 
M. Voicu, s.a. - Tehnologia materialelor, EDP, 1978, Buc. 
G.Calea, D.Drimer, s.a. – Tehnologie mecanica, EDP, 1978, Buc. 
L. Stoian, s.a. - Tehnologia materialelor, EDP, 1980, Buc. 
D.Raileanu, N.Cananau, Tehnologia materialelor, vol. I-IV, Universitatea din Galati 1980 
N.Cananau, O.Dima, s.a. – Indrumar de laborator - Tehnologia materialelor, vol. I-II Univ. din 
Galati 1993. 
 

 
 

 

                                                 
1 Este de preferat ca bibliografia minimală de studiu pentru surdenţi să identifice cu claritate şi precizie capitolele pe 
care studenţii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare şi învăţare, eventual fiind particularizată în 
funcţie de tematica cursurilor şi seminariilor. 
 
 



UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI 
FACULTATEA de MECANICǍ 
CATEDRA / DEPARTAMENTUL: MECANICǍ APLICATĂ 
SPECIALIZAREA TCM 
Adresa: Str. Domneasca nr. 111 
Nr. telefon / fax: 0236 314463 
E-mail: staff.mrm@ugal.ro 

 
PROGRAMA ANALITICĂ 

Disciplina: MECANICA 
 

A. Locul disciplinei în planul de învăţământ: 
 

Anul I 
Sem. I Sem. II 

Total ore Forme de verificare Nr. credite Anul 
de 
studiu C S C S C S Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II 

Cod 
disciplină 

Nr. 
ore 

2 1 3 1S+
1L 

79 42 E E 5 6 M-D0002 

 
B. Obiectivele disciplinei: 
  

• Cunoaşterea generală a principiilor şi legilor care guvernează mişcarea şi echilibrul 
sistemelor mecanice; 

• Aprofundarea unor noţiuni de cultură tehnică generală şi a unor metode specifice 
pregătirii inginereşti;  

• Dezvoltarea capacităţii studenţilor pentru calculul transformării sistemelor de forţe şi a 
condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească acestea pentru studiul mişcǎrii şi 
echilibrului sistemelor mecanice asupra cărora acţionează; 

• Dezvoltarea capacităţii studenţilor pentru calculul mărimilor caracteristice ale sistemelor 
mecanice aflate în mişcare, precum şi a capacităţii acestora de analiza şi interpretare a 
rezultatelor; 

• Dezvoltarea la studenţi a interesului pentru metodele mecanicii şi a abilităţii privind 
aplicarea acestora în inginerie. 

 
C. Metode de predare – învăţare: prelegerea, explicaţia, dezbaterea, efectuarea de rezolvări 

analitice şi de calcule numerice, studiul de caz, problematizarea, simularea de situaţii, 
metode de lucru în grup, individual şi frontal, ateliere de lucru, metode de dezvoltare a 
gândirii critice. 

 
D. Forme şi metode de evaluare: evaluare continuă ( pondere 30% ) prin metode orale, probe 

scrise, practice şi teme de casă; evaluare sumativă (pondere 70%) prin proba orala. 
 
E. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă: 

I. Introducere - l curs/ 2 ore 
Noţiuni fundamentale 
Obiectul Mecanicii şi poziţionarea în cadrul disciplinelor de cultură tehnică generală, modele 

în Mecanică, Principiile şi axiomele Mecanicii Clasice. Mărimi şi unităţi de măsură fundamentale şi 
derivate. Noţiuni de calcul vectorial. 

II. Statica rigidului şi a sistemelor materiale - 13 cursuri 
1. Reducerea sistemelor de forţe aplicate rigidului / 6 ore 
Compunerea forţelor concurente, caracterul de vector alunecător al forţei ce acţionează asupra unui 

rigid. Momentul forţei în raport cu un punct, momentul forţei în raport cu o axă, cuplul de forţe. Reducerea 



unei forţe aplicată într-un punct al unui rigid, torsor. Reducerea unui sistem de forţe aplicate unui rigid, 
torsorul de reducere, invarianţi. Torsorul minim, axa centrală a unui sistem de forţe. Cazurile de reducere 
ale unui sistem de forţe oarecare. Sisteme echivalente. Reducerea sistemelor particulare de forţe. 
Teorema Varignon. 

2. Centre de greutate / 4 ore 
Greutatea corpurilor. Centrul de greutate al unui sistem de puncte materiale. Momente statice. 

Proprietăţi ale centrelor de greutate. Centrul de greutate al corpurilor omogene. Teoremele lui 
Pappus-Guldin. Exemple de determinare a centrelor de greutate pentru diverse corpuri. 

3. Statica rigidului / 4 ore 
Echilibrul rigidului liber. Echilibrul rigidului supus la legături ideale. Clasificarea legăturilor. 

Cazuri particulare de echilibru (Echilibrul rigidului rezemat pe un plan, al rigidului cu axa fixă şi cu 
punct fix). 

4. Statica rigidului supus la legături cu frecare / 4 ore 
Frecarea în tehnică, frecarea de alunecare, frecare de rostogolire şi frecarea de pivotare. Frecarea în 

articulaţii şi lagăre. Echilibrul rigidului supus la legături cu frecare. 
5. Statica sistemelor mecanice / 8 ore 

Echilibrul sistemelor materiale,torsorul forţelor interioare. Metode şi teoreme în statica sistemelor 
materiale : metoda izolării elementelor, teorema solidificarii, teorema echilibrului părţilor. Sisteme 
static determinate şi sisteme static nedeterminate. Grinzi cu zăbrele.Ipoteze simplificatoare. Eforturi în 
bare. Grinzi cu zăbrele static determinate. Metode pentru determinarea eforturilor din bare : metoda 
izolării nodurilor şi metoda secţiunilor. Statica firelor, ecuaţia generală a firelor, ecuaţia firelor în 
sistemul cartezian. Fir acţionat de greutatea proprie, curba lănţişor. Fir puternic întins acţionat de 
greutatea proprie, parabola. Frecarea firelor. Aplicaţii în tehnică ale staticii: pârghia, planul înclinat, 
scripeţi şi sisteme de scripeţi, pana şi şurubul. 

III. Cinematica- 7 cursuri 
1. Cinematica punctului / 4 ore 

Noţiuni fundamentale: traiectorie, viteză şi acceleraţie, componentele vitezei şi acceleraţiei în 
diferite sisteme de coordonate (sistemul cartezian, sistemele cilindric şi polar, sistemul coordonatelor 
sferice şi sistemul coordonatelor naturale). Mişcări particulare ale punctului (mişcarea rectilinie, 
mişcarea circulară, mişcarea punctului pe elicea cilindrică). 

2. Cinematica solidului rigid /IO ore 
Relaţiile lui Euler pentru viteze şi acceleraţii în mişcarea generală a rigidului. Mişcări particulare 

ale rigidului: mişcarea de translaţie, mişcarea de rotaţie a solidului. Mişcarea plan paralelă: 
definiţie, distribuţia de viteze, distribuţia de acceleraţii, centrul instantaneu de rotaţie, polul de 
acceleraţii, ccntroidele mişcării. Mişcarea elicoidală. Cinematica solidului cu punct fix. Cinematica 
mişcării relative a punctului material. Cinematica mişcării relative a solidului rigid. 

IV. Dinamica - 11 cursuri 
     1. Dinamica punctului material / 4 ore 

Dinamica punctului material liber, mişcarea punctului material în vid, caracteristici cinematice şi 
geometrice ale mişcării. Dinamica punctului material supus la legături. Pendulul matematic. 
Impuls, moment cinetic, energie cinetică, energie potenţială, energie mecanică puterea şi randamentul 
mecanic, lucrul mecanic, forţe conservative, funcţie de forţă. Teoremele generale în dinamica 
punctului material. Teorema impulsului, teorema momentului cinetic, teorema energiei cinetice. 
Mişcarea punctului material sub acţiunea forţelor centrale. 

          2. Dinamica mişcării relative a punctului material / 2 ore 
Ecuaţia fundamentală a mişcării relative a punctului material. Sisteme de referinţă inerţiale, 

teoremele generale în dinamica mişcării relative a punctului material. Repausul relativ. 
        3. Momente de inerţie mecanice / 4 ore 
Definiţii. Rază de inerţie. Variaţia momentelor de inerţie faţă de axe paralele. Variaţia momentelor 

de inerţie faţă de axe concurente. Momente de inerţie principale, axe principale de inerţie. 
Proprietăţile momentelor de inerţie. Momente de inerţie mecanice ale plăcilor plane subţiri. 
Momente de inerţie mecanice ale corpurilor de rotaţie. 

4. Dinamica sistemelor de puncte materiale / 4 ore 



Impulsul unui sistem de puncte materiale. Momentul cinetic al unui sistem de puncte materiale. 
Energia cinetică a unui sistem de puncte materiale. Teorema Konig pentru moment cinetic. Teorema 
Konig pentru energie cinetică. Teoremele generale în dinamica sistemelordc puncte materiale: teoreme 
impulsului, teoreme momentului cinetic, teoreme energici cinetice. 

5. Dinamica solidului rigid / 6 ore 
Noţiuni fundamentale. Expresii ale momentului cinetic şi energiei cinetice pentru mişcări 

particulare ale solidului rigid. Lucrul mecanic elementar al unui sistem de forţe care acţionează asupra 
unui rigid. Puterea mecanica. Randament mecanic. Teoremele generale în dinamica solidului rigid. 
Dinamica solidului cu axa fixă. Dinamica solidului cu mişcare plan paralelă. Dinamica rigidului cu punct 
fix. 

6. Ciocniri şi percuţii / 2 ore 
Noţiuni generale. Ecuaţia fundamentală în cazul ciocnirilor. Ipoteze fundamentale. Teoreme 

generale în studiul ciocnirilor. Ciocnirea cenlrică dreaptă a două sfere. Coeficient de restituire. Pierderea 
de energie cinetică în timpul ciocnirii. Teoreme Carnot. Ciocnirea oblică a două sfere. Ciocnirea unui 
punct material cu un corp cu axă fixă. 

V. Noţiuni de mecanică analitică - 3 cursuri 
Noţiuni generale: legături, clasificarea legăturilor, grade de libertate, coordonate generalizate, 

sisteme olonome, viteze generalizate, deplasări virtuale, spaţiul Lagrange. Ecuaţia D'Alambert-Lagrange. 
Ecuaţiile Lagrange de ordinul I. Principiul lucrului mecanic virtual. Principiul lui D'Alambert. Ecuaţiile 
Lagrange de ordinul II. 

 F. Conţinutul seminariilor: 
1. Seminar introductiv, operaţii cu vectori - 2 ore. 
2. Reducerea sistemelor de forţe, torsor, torsor minim, axa centrală, cazuri de reducere. 

Aplicaţii. - 2 ore. 
3. Centre de greutate, determinare centrelor de greutate la plăci plane şi corpuri geometrice 

spaţiale. Aplicaţii - 2 ore 
4. Statica sistemelor materiale cu legături ideale. Aplicaţii - 2 ore 
5. Statica sistemelor materiale cu legături ideale. Aplicaţii - 2 ore 
6. Statica sistemelor materiale cu legături cu frecare. Aplicaţii - 2 ore 
7. Statica sistemelor materiale cu legături cu frecare. Aplicaţii - 2 ore 
8. Cinematica punctului, mişcări particulare ale punctului. Aplicaţii. - 2 ore 
9. Cinematica rigidului în mişcare plan paralelă- distribuţia de viteze, distribuţia de 

acceleraţii. Aplicaţii - 2 ore 
10. Cinematica mişcării relative a punctului.Cinematica mişcării relative a solidului rigid. 

Aplicaţii. - 2 ore 
11. Dinamica punctului. Aplicaţii. - 2 ore 
12. Dinamica solidului rigid. Aplicaţii. - 2 ore 
13. Dinamica solidului rigid. Aplicaţii. - 2 ore 
14. Dinamica mişcării relative a punctului. Dinamica mişcării relative a solidului rigid. 

Aplicaţii. - 2 ore 

 G. Conţinutul lucrărilor practice: 
1. Centre de gretate ale plăcilor plane. Lucrare aplicativă.-2 ore 
2. Frâne cu sabot. Frâne cu bandă. Lucrare aplicativă.-2 ore 
3. Cinematica solidului în mişcare plan paralelă. Lucrare aplicativă.-4 ore 
4. Solidul cu axă cu fixă. Echilibrarea retorilor. Lucrare aplicativă.-4 ore 
5. Forţa Coriolis. Lucrare practică- 2 ore 
 

H. Bibliografie 
 
1. Strat I. – Mecanica Tehnicǎ cu aplicaţii, Editura Fundaţiei Universitare “Dunărea de 
Jos”din Galaţi 2007 



2. Rădoi M., Deciu E. - Mecanica, Editura Didacticǎ şi Pedagogicǎ, Bucureşti, 1981. 
3. Matulea I., Strat I., Popa V. - Mecanica – Culegere de probleme, Vol.I – Statica, Vol.II – 
Cinematica, Vol.III – Dinamica, Universitatea din Galaţi, 1986. 
4. Strat I. - Mecanica - Statica, Editura Fundaţiei Universitare Dunărea De Jos din Galaţi, 
2000 
5. Popa, V. - Mecanica -Dinamica, Editura Evrika Brăila, 2000 
6. Balan, St. - Culegere de probleme de Mecanica, E.D.P., Bucureşti, 1980. 

 7.Rusu, E. -  Mecanica, Vol. I, Statica şi Cinematica, Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi, 
1998. 
 8. Rusu, E. - Mecanica, Vol. II, Dinamica şi Mecanica Analitică, Universitatea Dunărea de Jos 
din Galaţi, 1999 

 
 

 
 



UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" 
FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 
CATEDRA DE JOCURI SPORTIVE SI EDUCAŢIE FIZICĂ 

 
 

PROGRAMA ANALITICĂ 
 

Disciplina: EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT  
 
 

A. Locul disciplinei în planul de învăţământ: 
Anul I 

Sem. I Sem. II Total ore Forme de verificare Nr. credite Anul 
de 
studiu C L C L C S Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II 

Cod 
disciplină 

Nr. ore - 2 - 2 - 28+28 V V 2 2 M-C 0002 

 
B. Obiectivele disciplinei: 

         
       - Întărirea sănătăţii. 

- Dezvoltarea indicilor calităţilor motrice. 
- Crearea unor automatisme tehnico-tactice de bază din jocuri sportive. 
- Capacitatea studenţilor de a putea practica un joc sportiv la alegere. 
 
C. Metode de predare – învăţare: 
Lecţii practice pe spaţii adecvate jocurilor sportive sau pe pista de atletism.  
Lucru pe grupe sau individualizat pe nivele de pregătire. 

 
D. Forme şi metode de evaluare:  
◊ verificare în sesiunea de iarnă - A/R; 
◊ verificare în sesiunea de vară  - A/R; 
◊ 35% - verificare curentă la orele de educaţie fizică, urmărind interesul şi 
       elementul de progres în învăţare; 
◊ 65% - probe şi norme de control din: capacitata fizică; 
◊ nivelul însuşirii elementelor tehnico-tactice din fotbal sau volei la alegere. 

 
E. Conţinutul lucrărilor practice: 

 
          1.ATLETISM – 28 ore 
             1.1 Şcoala alergării ................................................... 4 ore;  
             1.2 Dezvoltarea vitezei prin: 
                           - jocuri de mişcare ...................................... 4 ore; 
                           - mijloace specifice atletismului...................4 ore; 

             - jocuri sportive.............................................4 ore; 
             1.3 Dezvoltarea coordonării ...................................... 4 ore; 
             1.4 Dezvoltarea rezistenţei......................................... 4 ore; 
             1.5 Dezvoltarea forţei ................................................ 4 ore. 
          
                       2. JOCURI SPORTIVE LA ALEGERE – 28 ore 
        
              FOTBAL  
2.1 Exersarea pentru automatizare a unor elemente  tehnico-tactice (preluare-transmitere,  
      combinaţii între 2-3 jucători, trasul la poartă din acţiuni individuale sau colective .........................................4 ore;  
2.2 Jocuri cu număr redus de jucători (de la 1 x 1 la 11 x 11)................................................................................ 4 ore.  
 
              VOLEI  
2.3 Metodica preluării mingii de sus şi a pasei metodice învăţate, serviciul de sus .............................................. 4 ore; 
2.4 Metodica învăţării serviciului de sus ............................................................................................................... 4 ore; 
2.5 Metodica învăţării trasului ............................................................................................................................... 4 ore; 
2.6 Capacitatea de asamblare a elementelor tehnico-tactice ...................................................................................4 ore; 
2.7 Capacitatea de a juca volei cu elementele învăţate .......................................................................................... 4 ore. 
 

 
 



 
 
F. Bibliografie  

 
1.Ardeleanu T.- Particularităţile dezvoltării calităţilor motrice atletism,I.E.F.S. Bucureşti 1982. 
2.Cojocaru, V. - Strategia pregătiri juniorilor de înaltă performanţă, Ed. Axis Mundi, Bucureşti, 2000. 
3.Drăgan A. - Fotbal - concepţii, metode şi mijloace, Ed. Mongabit, Galaţi, 2006. 
4.PopN. - Atletism - metodica predării, Fundaţia Univ. „Dunărea de Jos", Galaţi, 2001. 
5.N. Murafa, Şt. Stroie - "Jocul de Volei", Editura Uniunii de Cultură Fizică şi Sport – 1967. 
6.Tatu. T. - Atletism - îndrumar pentru antrenamentul juniorilor, Ed. Stadion, 1973. 
 

 
 



UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI 
FACULTATEA DE LITERE SI TEOLOGIE 
DEPARTAMENTUL DE LIMBI MODERNE APLICATE 
Adresa: 
Nr. telefon / fax:  
E-mail: 

 
PROGRAMA ANALITICĂ 

Disciplina: LIMBA ENGLEZA 
 

A. Locul disciplinei în planul de învăţământ: 
Anul  

Sem. I Sem. II 
Total ore Forme de 

verificare 
Nr. credite Anul 

de 
studi
u 

C S C S C S Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II 

Cod disciplină 

Nr. 
ore 

- 2 - 2 - 4 V V 2 2 M-C0001 

 
      A. Obiectivele disciplinei: .  
Cunoaştere, înţelegere, explicare şi interpretare 
 - cunoasterea si utilizarea adecvata a terminologiei de specialitate, precum si a structurilor 
gramaticale aplicate si aplicabile limbajului de specialitate; 
- dobandirea competentelor lingvistice implicate in procesul de interpretare si traducere a textului 
din domeniul ingineresc; 
-deprinderea abilitatii de documentare in limba engleza, in domeniul de specialitate.  
Instrumental-aplicative 
- comunicarea orala pe teme de specialitate; 
- folosirea diverselor acte de limbaj adecvate în potenţiale situaţii de comunicare profesională din 
domeniul de specialitate.  
Atitudinale  
- manifestarea unor atitudini pozitive faţă de pregătirea în limba engleză ca şi componentă în 
formarea generală; 
- constientizarea  rezultatelor studiului individual asistat si neasistat in formarea de limba straina 
- valorificarea optima si creativa a propriului potential in pregătirea la limba străină. 

 
B. Metode de predare – învăţare: 

- conversatia, explicatia, simularea de situatie  
 

C. Forme şi metode de evaluare:  
- test lexico-gramatical pe text de specialitate 
- test de realizare a actelor de comunicare la nivel de a fi înţeles pe teme uzuale si de specialitate 
- tema de casa 
- test lexico-gramatical pe text de specialitate 
- test de realizare a actelor de comunicare la nivel de a fi înţeles pe teme uzuale si de specialitate 
- tema de casa 
- redactarea de CV, scrisoare de candidatura si recomandare 
- test oral pentru exprimarea reperelor de cantitate, a datei si orei 

 
Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă: 

                                                    - 
D. Conţinutul seminariilor / număr de ore pentru fiecare temă: 



 
Introducere în studiul limbilor străine în scopuri profesionale / cu obiective specifice 
1. Cultură şi civilizaţie anglofonă. Terminologie de bază din domeniul  
culturii şi civilizaţiei. Polisemie şi omonimie.      2 ore 
2. Categorii verbale (timp, mod, aspect).      4 ore 
3. Categorii nominale (predeterminanţi, substantiv, adjectiv, substitute).   4 ore 
4. Elemente de lexicologie şi vocabular. Formarea cuvintelor. Abrevierea   2 ore 
 (trunchiere şi siglare). 
5. Sintaxa frazei (completiva directă, circumstanţa). Constrângeri modale în  4 ore 
 subordonate. 
6. Introducere în corespondenţa generală. Formule tip. Elemente de bază ale  
scrisorii oficiale. Formularistică.       6 ore 
7. Comunicare şi prezentare orală. Funcţii de limbaj / formule tip. Sinonimie,  6 ore 
 antonimie. 
8. Tipuri textuale (informativ, explicativ, descriptiv, narativ, argumentativ, directiv)   4 ore 
9. Terminologie de specialitate. Derivarea.                  2 ore 
10. Terminologie de specialitate. Compunerea. Sintagme complexe. Colocaţii.           4 ore 
11. Timpuri verbale fundamentale.                  4 ore 
12. Modalitatea (verbe modale şi moduri; aspectualitate).               2 ore 
13. Corespondenţă oficială şi documente profesionale (CV, scrisoare de intenţie,     
scrisoare de recomandare, cerere de informaţii / ofertă).                                               6 ore 
14. Comunicare orală profesională: exprimarea datei, orei, cantităţii.              6 ore 
 
E. Bibliografie pentru elaborare programei: 
 
1. Cook, G., Academic Writing, OUP, 1999. 
2. Farrington, Olivia, Dificultăţi şi capcane ale limbii engleze, Teora, Buc., 1998. 
3. Pawlowska, B., Kempiski, Z., Teste de limba engleză, Teora, Buc., 1997. 
4. Galea, I., Stanciu, V., English with Tears, Dacia, Cluj, 1999. 
5. Timar, E., Limba engleză în teste şi exerciţii, Teora, Buc., 1998. 
6. Naylor, H., Hagger, S., Paths to Proficiency, Longman Group UK Ltd., 1992. 
7. Misztal, M., Test Your Vocabulary, Teora, Buc., 1995. 

 
F. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi1 
  
1. Timar, E., Limba engleză în teste şi exerciţii, Teora, Buc., 1998. 
2. Naylor, H., Hagger, S., Paths to Proficiency, Longman Group UK Ltd., 1992. 
3. Misztal, M., Test Your Vocabulary, Teora, Buc., 1995 
 

                                                 
1 Este de preferat ca bibliografia minimală de studiu pentru surdenţi să identifice cu claritate şi precizie 
capitolele pe care studenţii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare şi învăţare, eventual 
fiind particularizată în funcţie de tematica cursurilor şi seminariilor. 



Facultatea de Mecanică                                            Universitatea "Dunărea de Jos", Galaţi                             
Specializare: TCM                                                    Facultatea de Litere 
Forma de învăţământ: zi                                          Departamentul de limbi moderne aplicate                    
                                                            
                        

PROGRAMA ANALITICA 
 

Disciplină : Limba franceză   
Coduri: M-C0001 
Titular:  lector drd. Marius MUNTEANU 
Fond de timp: 28 ore seminar, anul I, sem I 
Număr credite: 2 
Tip disciplină: obligatorie 
Formă de evaluare: verificare 
 
Objectifs 
a) Acquisition des connaissances fondamentales de syntaxe française 
b) Acquisition du langage spécialisé   
c) Développement des aptitudes de communication écrite et orale 
 
Evaluation  
Evaluation continue au long du semestre, par des activités réalisées individuellement, 
collectivement ou par groupes ; pourcentage : 50% 
Evaluation finale; pourcentage : 50% 
   
 
2ème semestre 
1. Les rapports de coordination, juxtaposition, subordination. Valeurs logico-sémantiques. 
Applications sur les textes.  
2. La proposition subordonnée relative.  
3. Compléments d’objet et compléments circonstanciels. Les compléments d’objet dans la phrase 
simple. La proposition subordonnée complétive. Relateurs spécifiques. 
4. L’expression du temps dans la phrase simple et la phrase complexe. Les rapports temporels 
dans la phrase complexe simultanéité, antériorité, postériorité. Relateurs.  
5. L’expression de la cause simple et dans la phrase complexe. Relateurs spécifiques. 
6. L’expression du but dans la phrase simple et la phrase complexe. Relateurs spécifiques.  
7. Révision. Vérification partielle  
8. L’expression de la conséquence dans la phrase simple et dans la phrase complexe. Relateurs 
spécifiques. 
9. L’expression de l’hypothèse et de la condition. Relateurs spécifiques. 
11. L’acte de langage. Concepts fondamentaux. Un acte de langage: „Décrire”. Application: 
„Décrire les parties composantes d’un moteur”. Le concept de „champ sémantique”. 
12. Acte de langage: „Expliquer” Application: „Expliquer le fonctionnement d’un moteur”. 
Opérations techniques et leur lexicalisation dans le français. 
13. Thème et version. Techniques de traduction, types de traduction. Traduction généralisée /vs/ 
traduction spécialisée. Applications sur des textes.   



14. Révision. Vérification partielle 
 
 
Bibliografie 
Dyckmans-Rozinski,A., Nivôse, I.(1991) „La grammaire pour tous”, Paris, Ed. Hatier 
Gherasim, P. (1998) „Grammaire conceptuelle du français. Morphosyntaxe. Syntaxe”, Iaşi, Casa 
Editorială Demiurg 
Gorunescu, E.(1993) „Limba franceză pentru admiterea în învăţământul superior”,Bucureşti, 
Editura Albatros 
Saraş, M. (1992) „Gramatica limbii franceze”, Alexandria, Editura Andreescu 
Saraş,M., Stefănescu, M.(1976) „Gramatica practică a limbii franceze”, Bucureşti, Editura 
Stiinţifică 
Păun, C. (1999) „Limba franceză pentru ştiinţă şi tehnică”, Bucureşti, Editura Niculescu  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Facultatea de Mecanică                          Universitatea "Dunărea de Jos", Galaţi 
Specializare:  Inginerie economica industriala        Facultatea de Litere 
Forma de învăţământ: zi                                          Departamentul de limbi moderne aplicate  
                                                                                                        



  
 
   

PROGRAMA ANALITICA 
 
Disciplină : Limba franceză   
Coduri: M-C0001 
Titular:  lector drd. Marius MUNTEANU 
Fond de timp: 28 ore seminar, anul I, sem II 
Număr credite: 2 
Tip disciplină: obligatorie 
Formă de evaluare: verificare 
 
Objectifs 
 
a) Acquérir et développer la capacité d’expression écrite et orale en langue étrangère  
b) Former et développer la capacité de distinguer entre le lexique général et le lexique spécialisé 
c) Révision et fixation des notions de morphologie du nom et respectivement du verbe  
 
Évaluation 
 
Evaluation continue au long du semestre, par des activités réalisées individuellement, 
collectivement ou par groupes ; pourcentage : 50% 
Evaluation finale; pourcentage : 50% 
 
 
 
1er semestre 
 
1. « Géographie de France ». Lecture. Vocabulaire général / vocabulaire spécifique 
2. Lexicologie : Les suffixes français – classification, valeurs stylistiques, emplois. Exercices. 
3. Morphologie. Le groupe verbal. Catégories grammaticales du verbe. Activités 
4. « La bataille de Jena ». . Vocabulaire général / vocabulaire spécifique  
5. Morphologie. Le groupe verbal. Classification des verbes. Activités 
6. Acte de langage : décrire. La description géographique, la description courante 
7. Révision. Evaluation partielle 
8. « Les Français au travail ». Lecture. Vocabulaire du travail. 
9. Lexicologie : La préfixation. Classification des préfixes, valeurs et emplois. 
10. Le groupe nominal. Les catégories grammaticales du nom. Classification des noms. 
11. Acte de langage : présenter un métier. Noms de métiers, qualifier un métier, décrire les 
activités d’un certain métier.  
12. « Management de l’entreprise » Lecture. Lexique général/ lexique spécialisé : le monde de 
l’entreprise. 
13. Acte de langage : prendre des décisions, argumenter pour et contre.  
14. Révision. Evaluation finale. 
 



 
 
 
 
Bibliografie 
Dyckmans-Rozinski,A., Nivôse, I.(1991) „La grammaire pour tous”, Paris, Ed. Hatier 
Gherasim, P. (1998) „Grammaire conceptuelle du français. Morphosyntaxe. Syntaxe”, Iaşi, Casa 
Editorială Demiurg 
Gorunescu, E.(1993) „Limba franceză pentru admiterea în învăţământul superior”,Bucureşti, 
Editura Albatros 
Saraş, M. (1992) „Gramatica limbii franceze”, Alexandria, Editura Andreescu 
Saraş,M., Stefănescu, M.(1976) „Gramatica practică a limbii franceze”, Bucureşti, Editura 
Stiinţifică 
Păun, C. (1999) „Limba franceză pentru ştiinţă şi tehnică”, Bucureşti, Editura Niculescu  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI 
FACULTATEA DE MECANICĂ  
CATEDRA CONSTRUCŢII DE MAŞINI, ROBOTICĂ ŞI SUDARE 
SPECIALIZAREA: TEHNOLOGIA CONSTRUCŢIILOR DE MAŞINI 
Adresa: str. Domnească 111, 800201 – Galaţi 
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PROGRAMA ANALITICĂ 

 
Disciplina: METODE NUMERICE 

 
A. Locul disciplinei în planul de învăţământ: 

Anul II 
Sem. I Sem. II 

Total ore Forme de verificare Nr. credite Anul 
de 
studiu C L C L C L Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II 

Cod 
disciplină 

Nr. 
ore 

2 2 - - 2 2 E - 5 - M-F0009 

 
B. Obiectivele disciplinei: 

• Cunoaşterea domeniilor de aplicabilitate a metodelor numerice pentru rezolvarea 
problemelor întâlnite în practica industrială; 

• Dezvoltarea gândirii algoritmice, abstracte; 
• Cunoaşterea algoritmilor clasici utilizaţi în rezolvarea problemelor; 
• Dezvoltarea capacităţii de elaborare a unor programe de calcul pentru rezolvarea unor 

aplicaţii concrete. 
 

C. Metode de predare – învăţare: prelegerea, explicaţia, exemplificarea, simularea de situaţii, 
metode de lucru în grup, individual şi frontal, metode de dezvoltare a gândirii critice, 
portofoliul, studiul documentelor curriculare şi al bibliografiei. 

 
D. Forme şi metode de evaluare: evaluare continuă (pondere 30%) prin metode orale, probe 

scrise, practice şi teme de casă (rezolvarea numerică a unei probleme la alegere, din tematica 
disciplinei); evaluare sumativă (pondere 70%) prin probe scrise/orale. 

 
E. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă: 

 
I. Noţiuni generale – 1 curs 

1. Reprezentarea numerelor în calculator. Algoritmi. Erori de calcul. / 2 ore 
Consideraţii generale: reprezentarea numerelor în calculator, precizia calculatorului. Calcul 
numeric în virgulă mobilă. Algoritmi de calcul, stabilitatea şi condiţionarea algoritmilor. Erori 
de calcul, propagarea erorilor. 
 

II. Rezolvarea numerică a ecuaţiilor algebrice şi transcendente – 4 cursuri 
1. Consideraţii generale. Metoda generală. Metoda bisecţiei. / 2 ore 

Ecuaţii algebrice şi transcendente. Criterii de oprire a căutării soluţiei. Ordin de convergenţă. 
Metoda generală: condiţii de aplicare, interpretare geometrică, algoritm. Metoda bisecţiei: 
condiţii de aplicare, interpretare geometrică, algoritm. 

2. Metode clasice de rezolvare a ecuaţiilor. / 4 ore 
Metoda Newton-Raphson: condiţii de aplicare, interpretare geometrică, algoritm. Metoda 
tangentelor fixe: condiţii de aplicare, interpretare geometrică, algoritm. Metoda secantelor 
variabile: condiţii de aplicare, interpretare geometrică, algoritm. Metoda secantelor fixe: 
condiţii de aplicare, interpretare geometrică, algoritm. 



3. Metoda punctului fix. / 2 ore 
Noţiunea de punct fix al unei funcţii. Metoda punctului fix: principiul metodei; condiţii de 
aplicare, interpretare geometrică, convergenţă uniformă sau oscilantă, divergenţă uniformă sau 
oscilantă, algoritm. 
 

III. Rezolvarea numerică a sistemelor de ecuaţii – 2 cursuri 
1. Metode numerice de rezolvare a sistemelor de ecuaţii liniare. / 4 ore 

Metode directe: metoda Gauss – condiţii de aplicare, algoritm. Metode iterative: metoda 
Jacobi – valori proprii ale unei matrice, condiţii de aplicare, algoritm; metoda Gauss-Seidel – 
comparaţie cu metoda Jacobi, algoritm; metoda relaxării. 
 

IV. Aproximarea funcţiilor reale de o variabilă reală – 5 cursuri 
1. Consideraţii generale. Criterii de aproximare. / 2 ore 

Condiţii în care se recurge la aproximarea funcţiilor. Polinom generalizat de aproximare. 
Criteriul de aproximare prin interpolare. Criteriul de aproximare cu abatere medie pătratică 
minimă. Criteriul de minimax. Interpretări geometrice. Analiză comparativă a criteriilor. 

2. Aproximarea funcţiilor prin interpolare. / 6 ore 
Polinomul de interpolare Lagrange: construcţie, eroare de aproximare, algoritm. Diferenţe 
finite şi diferenţe divizate. Polinomul de interpolare Newton: construcţie, eroare de 
aproximare, algoritm. Interpolare cu funcţii spline. 

3. Aproximarea funcţiilor cu abatere medie pătratică minimă. / 2 ore 
Aproximarea funcţiilor cu abatere medie pătratică minimă: cazul continuu, cazul discret; 
algoritmul de construcţie a polinomului de aproximare. 
 

V. Metode numerice pentru derivare şi integrare – 2 cursuri 
1. Metode numerice de derivare. / 2 ore 

Consideraţii generale. Derivare numerică prin aproximarea formulei de derivare. Derivare 
numerică prin aproximarea funcţiei de derivat printr-un polinom Lagrange – formule de 
derivare în trei puncte; algoritm. Derivare numerică prin aproximarea funcţiei de derivat 
printr-un polinom Newton; algoritm. 

2. Metode numerice de integrare. / 2 ore 
Generalităţi privind cuadratura numerică. Formule de cuadratură: metoda trapezelor – 
principiul metodei, interpretare geometrică, mărimea erorii, algoritm; metoda Cavalieri-
Simpson. 

 
F. Conţinutul lucrărilor practice / număr de ore pentru fiecare temă: 

 
  1. Lucrare introductivă; prezentarea generală a scopului şi conţinutului lucrărilor practice – 2 ore. 
  2. Aplicarea algoritmului metodei generale – 2 ore. 
  3. Aplicarea algoritmului metodei bisecţiei – 2 ore. 
  4. Aplicarea algoritmului metodei Newton-Raphson – 2 ore. 
  5. Aplicarea algoritmului metodei tangentelor fixe – 2 ore. 
  6. Aplicarea algoritmului metodei punctului fix – 2 ore. 
  7. Aplicarea algoritmului metodei Gauss – 2 ore. 
  8. Aplicarea algoritmului metodei Jacobi – 2 ore. 
  9. Aplicarea algoritmului metodei Gauss-Seidel – 2 ore. 
10. Construcţia polinomului de interpolare Lagrange – 2 ore. 
11. Construcţia polinomului de interpolare Newton – 2 ore. 
12. Construcţia polinomului de aproximare cu abatere medie pătratică minimă – 2 ore. 
13. Aplicarea algoritmului de derivare cu ajutorul polinomului Lagrange. 
14. Aplicarea algoritmului de integrare prin metoda trapezelor. 

 



G. Bibliografie de elaborare a cursului 
 

1. Frumuşanu, G. – Metode numerice în ingineria tehnologică, Ed. Cartea universitară, 
Bucureşti, 2004. 

2. Larionescu, D. – Metode numerice, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1989. 
3. Ioan, D. şi colectivul – Metode numerice în ingineria electrică, Ed. Matrix Rom, Bucureşti, 

1998. 
4. Iacob, C. şi colectivul – Matematici clasice şi moderne, vol. I – III – Editura Tehnică, 

Bucureşti, 1981. 
5. Zilli, G. – Lezioni ed esercizi di calcolo numerico – Edizioni Libreria Progetto, Padova, 2004. 

 
 



UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI 
FACULTATEA DE MECANICĂ 
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PROGRAMA ANALITICĂ 
Disciplina: GRAFICĂ  ASISTATĂ  DE CALCULATOR  

 
A. Locul disciplinei în planul de învăţământ: 

Anul II 
Sem. I Sem. II 

Total ore Forme de verificare Nr. credite Anul 
de 
studiu C S C S C S Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II 

Cod 
disciplină 

Nr. 
ore 

28 28 - - 28 28 V - 4 -     MF0008 

B. Obiectivele disciplinei: 
• Cunoaşterea tehnicilor de proiectare bi/tridimensionalǎ(2D/3D) ale unui soft grafic; 
• Utilizarea tehnicilor de proiectare bi/tridimensionalǎ(2D/3D) pentru modelarea pieselor pe 

calculator cu ajutorul unui soft grafic; 
• Utilizarea vocabularului specific disciplinei; 
• Promovarea calitǎţilor atitudinale (atitudine pozitivǎ faţǎ de utilizarea calculatorului pentru 

realizarea unei documentaţii tehnice, atitudine antirutinierǎ, atenţie vizualǎ) şi aptitudinale 
(eficacitate personalǎ, relationale, actionale) specifice domeniului ingineresc. 

C. Metode de predare – învăţare:  Prelegerea, conversaţia, explicaţia, demonstraţia 
documentarǎ, demonstraţia programatǎ, exerciţiul, problematizarea, modelarea, metode de 
luceu în grup, individual şi frontal, studiul bibliografiei 

D. Forme şi metode de evaluare:   
• Evaluare de diagnosticare (pentru stabilirea “stǎrii iniţiale a instruirii”). Se utilizeazǎ o 

probǎ iniţialǎ de 5 itemi, selectaţi din Mental Cutting Test (MCT), pentru evaluarea 
abilitǎţilor spaţiale ale studenţilor. 

• Evaluarea  formativǎ ( permite stabilirea unor mǎsuri ameliorative). Aceasta se realizeazǎ 
prin metode orale ,  teme efectuate la laborator în timpul semestrului  şi un proiect (NP-
30%).  

• Evaluarea formativa prin probǎ scrisǎ - asigurǎ elaborarea unor decizii de ameliorare 
ajustare-restructurarea activitǎţii didactice. Se realizeazǎ prin 6 probe teoretice, în timpul 
semestrului . Este eliminatorie (se cere obţinerea a 50% din punctaj la fiecare probǎ  pentru 
a participa la proba practicǎ finalǎ). 

• Evaluarea sumativa prin probǎ practicǎ  - permite verificarea capacitǎţii studenţilor de a 
aplica adecvat cunoştinţele dobândite. Se realizeazǎ prin analiza lucrǎrii de verificare ( LV)  
a studentului datǎ la sfârşitul semestrului (NLV – 70%) . 
Nota finalǎ(NF) =Nota lucrare de verificare (NLV) + Nota profesionalǎ (NP)  
Se acordǎ un bonus de 1 punct la nota finalǎ pentru studenţii care au o prezenţǎ la curs mai 
mare de 90%. 

E. Conţinutul cursului: 
1. Standarde  utilizate  în  reprezentǎrile  grafice pe calculator/ 1h 
2. Mijloace de reprezentare a construcţiilor geometrice, figurilor şi corpurilor 
geometrice   pe calculator / 13h 

 Introducere în AutoCAD. Tehnici  de bazǎ în aplicaţia AutoCAD(tehnici de setare a 
spaţiului de lucru,tehnici de  desenare, tehnici de modificare, tehnici de vizualizare) Modalitǎţi de 
reprezentare a desenelor pe calculator  

3.  Modelarea  tridimensionalǎ a obiectelor  / 8h 
 Modelarea WIREFRAME. Modelarea suprafeţelor. Modelarea solidelor . 

4. Strategii de desenare / 2 h 
 Elemente de reprezentare în desenul industrial (dispunerea proiecţiilor, reprezentarea şi 
notarea vederilor, secţiunilor şi rupturilor, modalitati de cotare a pieselor pe calculator, modalitǎţi 



de haşurarea a desenelor tehnice pe  calculator). Optimizarea reprezentǎrilor grafice pe calculator- 
Metoda reţelelor. Modelarea 3D a piesei pe calculator. 

5. Tipǎrirea desenului de piesa / 4h 
 Spaţiul model şi spaţiul hârtie(vederi multiple, desenul de piesǎ). Uilizarea culorilor 
(caracteristicile culorii,sistemul RGB, sistemul CMYK). Tipǎrirea desenelor. Utilizarea internetului 
pentru aplicaţii grafice. 
 
     F. Conţinutul lucrărilor practice: 

1. Probǎ iniţialǎ- test evaluare abilitǎţi spaţiale – MCT (5’). Construcţii geometrice- CIRCLE, 
ZOOM , ERASE, LINE, LIMITS,  GRID, UNITS, OSNAP, LIST. - 2h 

2. Simetrizarea, multiplicarea şi ştergerea entitǎţilor reprezentate în plan -  MIRROR,ORTHO, 
COPY, TRIM. - 2h 

3. Generarea / descompunerea unui grup de entitǎţi reprezentate cu grosime şi asocierea unui 
text DONUT, PLINE, ARRAY, EXPLODE, DTEXT AREA, PEDIT. - 2h 

4. Trasarea arcelor şi dreptunghiurilor, teşirea şi racordarea acestora şi utilizarea referinţelor în 
proiectare -  CHAMFER, FILLET, RECTANGLE, ARC, ID, DIST. - 2h 

5. Transformarea entitǎţilor în plan ( translaţia, rotaţia, modificarea proprietǎţilor), modelare 
3D - WIREFRAME a corpurilor şi vizualizarea acestora- BREAK, OFFSET, EXTEND, 
ROTATE, POLYGON, CHANGE /LINETYPE, LTSCALE, VPOINT, PLAN. - 2h 

6. Utilizarea straturilor de desenare pentru realizarea epurei punctului - DDEDIT, UCS, 
UCSICON, BLOCK, LAYER - 2h 

7. Epura corpurilor geometrice. Probǎ teoreticǎ I-comenzi de organizare a spaţiului de lucru 
(10’) - 2h 

8. Optimizarea reprezentǎrilor ortogonale ale pieselor pe calculator conform standardelor de 
dispunere a proiecţiilor  STAS 614-76,  FILTRE (Z,Y,Z). Probǎ teoreticǎ II- comenzi de 
desenare (10’) - 2h 

9. Modelarea şi secţionarea solidelor– Primitive 3D, EXTRUDE, 3DPOLY, SOLVIEW, 
SOLDRAW, SECTION, SLICE  HATCH, RENDER, REGEN. Probǎ teoreticǎ III– comenzi 
de editare (10’). Primirea temei de proiect (grup 2-4 studenţi) - 2h 

10. Reprezentarea şi cotarea vederilor şi secţiunilor , STAS 103-84 , SR ISO 5457:2002 , SR 
ISO 7200:1994 , STAS 105-87 , SR EN ISO 5455:1997, STAS 104-80, SR ISO 3098-
1:1993, SR ISO 129:1994, DIM, REGION. Probǎ teoreticǎ IV- comenzi de modelare (10’). 
Proiect- etapa 1 (identificarea corpurilor geometrice simple/primitive 3D ) - 2h 

11. Tipǎrirea desenului de piesă - TILEMODE, VPORTS / MVIEW, MSPACE, PSPACE, 
VPLAYER. Probǎ teoreticǎ V – comenzi de asociere a textului şi dimensiunilor (10’). 
Proiect- etapa 2 (poziţionarea primitivelor 3D ) - 2h 

12. Modelarea unei piese (3D) realizatǎ dupǎ modelul 2D al acesteia (Pretest - 30’). Rolul 
comenzii SOLPROF în tipǎrirea desenului de piesǎ. Proiect- etapa 3 (operaţii booleene) - 2h 

13. Prezentare proiect. Desenul de ansamblu - STAS-6134 -84 şi SR ISO 73:1994. Probǎ 
teoreticǎ VI – comenzi de vizualizare (10’). - 2h 

14. Verificare- Modelarea unei piese (3D) realizatǎ dupǎ modelul 2D al acesteia, în Model 
Space, şi reprezentarea ortogonalǎ a  piese , în Paper Space. (Lucrare de verificare-30’). 
Încheierea situaţiei semestrului I. - 2h 

 
 G. Bibliografie: 
 
1. Baicu, I. Grafică pe calculator – AutoCAD,  Editura Scorpion, Galaţi, 

2002; 
2. Buchard, B., Pitzer,D., ş.a.  AutoCAD 2000, Editura Teora , Bucureşti, 1999; 
3. Cohn, S.D.,ş.a.    AutoCAD 12. Editura Teora,  Bucureşti, 1995; 
4. Iliuţǎ, V.    Elemente de desen tehnic, Editura Aronda, Galaţi, 2003;  
5. Nechita, M., Berbinschi, S.  Desen şi Graficǎ pe calculator. Aplicaţii (e-book). Editura 

Academica,Galaţi,2004,www.gmt.ugal.ro/nikita/indrumar.html 



6. Nechita, M.  Graficǎ asistatǎ de  calculator ( e-book ). Editura Academica, 
Galaţi, 2006 ,www.gmt.ugal.ro / nikita / hp / gac_sia / 
grafica_asistata_de _calculator.pdf; 

7. Nechita, M. Informaticǎ aplicatǎ  şi Graficǎ asistatǎ de  calculator.  
Editura Fundaţiei Universitare “Dunǎrea de Jos” , Galaţi, 2006; 

8. Stăncescu, C AutoCAD. Manual de iniţiere. Editura Fast Impex, Bucureşti, 
1993; 

9. Talu, S.D.H. AutoCAD 2005. Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2005;  
7. *** Hello Cad Fans. Editura Fast Impex, Bucureşti, colecţia 1991-

1995; 
8. ***     Standarde de stat . Bucureşti, 2003. 
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PROGRAMA ANALITICĂ 
Disciplina: INFORMATICA APLICATA II 

 
A. Locul disciplinei în planul de învăţământ: 

Anul  II 
Sem. I Sem. II 

Total ore Forme de verificare Nr. credite Anul 
de 
studiu C S C S C S Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II 

Cod 
disciplină 

Nr. 
ore 

- - 2 2 28 28 - V - 4 M-F0005 

 
B. Obiectivele disciplinei: Prezentarea contextului   economic   /   industrial   al   apariţiei   si   

dezvoltării   tehnologici CAD/CAM;  
 Justificarea necesitaţii metodelor CAD/CAM in raport cu domeniile ingineriei mecanice si 

industriale;  
 Cunoaşterea conexiunilor naturale dintre activităţile de proiectare şi fabricare;  
 Explicarea si înţelegerea noţiuni lor fundamentale ale proiectării asistate de calculator; 
 Cunoaşterea rolului sistemelor de calcul in dezvoltarea tehnologiei CAD/CAM;  
 Cunoaşterea echipamentelor necesare în cadrul unui sistem CAD;  
 Cunoaşterea aplicaţiilor software specifice proiectării asistate de calculator;  
 Înţelegerea principiilor modelării geometrice si ale transformărilor de coordonate, 
 Înţelegerea si deprinderea metodelor de lucra utilizate in programele CAD;  
 Dezvoltarea capacităţii de analiza si sinteza a modelelor geometrice pe baza funcţiilor 

oferite de aplicaţiile software pentru CAD;  
 Formarea deprinderilor de proiectare in termenii principiilor si instrumentelor de lucru 

specifice aplicaţiilor CAD;  
 Dezvoltarea interesului si încrederii in perfţele programelor de CAD; 
  Stimularea creativităţii si a spiritului inovativ prin utilizarea instrumentelor software de 

proiectare asistată de calculator. 
 
C. Metode de predare – învăţare:  
 Prelegerea, explicarea, dezbaterea, conversaţia euristică;  
 Eemplificarea şi studiul de caz, lucrul în grup şi individual;  
 Dzvoltarea gîndirii analitice şi spaţiale;  
 Aelierul de lucru;  
 Studiul bibliografic. 

 
D. Forme şi metode de evaluare: 
 - Evaluare continuă prin notare în cadrul orelor de aplicaţii - pondere 40% 
 - Evaluare sumativă prin teste teoretice şimpractice la calculator - pondere 40% 
 - Evaluare atitudini, interesului şi responsabilităţi în pregătire – pondere 20%. 
 



 



 



UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI 
FACULTATEA DE MECANICA 
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SPECIALIZAREA: TCM 
Adresa: Str. Domneasca Nr. 111 
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PROGRAMA ANALITICĂ 

Disciplina: REZISTENŢA MATERIALELOR  I, II 
 

A. Locul disciplinei în planul de învăţământ: 
Anul 

de 
studiu 

Anul  II 
Inginerie industrială Total ore Forme de verificare Nr. credite 

Cod 
disciplină

Sem I Sem II  
C S L C S L C S L Sem. I Sem. II Sem.I Sem. II 

Nr. 
ore 3 1 1 2 1 - 70 28 14 Examen Examen 6 4  

 
B. Obiectivele disciplinei: 

Curs: 
Asimilarea cunoştinţelor referitoare la solicitările solidelor deformabile, elemente de teoria 
elesticităţii, solicitări complexe, structuri nedeterminate, solicitări dinamice. Rezistenţa 
Materialelor este una din disciplinele de bază pentru un inginer, îndeosebi pentru inginerul 
proiectant de maşini, utilaje sau construcţii. Studiile teoretice şi cercetările experimentale de 
rezistenţa materialelor contribuie la stabilirea formei constructive optime a produselor şi la 
garantarea siguranţei în exploatare. 

 
Laborator:  
Prezentarea şi realizarea încercărilor mecanice: încercarea la tracţiune, încercarea la 
compresiune, încercarea la forfecare, încercarea la încovoiere, încercarea la răsucire. 
Prezentarea noţiunilor referitoare la prelucrarea datelor experimentale. 
Măsurarea tensiunilor mecanice prin metoda tensometriei electrice. 
Efectuarea de experimente privind comportarea materialelor la solicitări simple: încovoiere, 
răsucire. Prelucrarea rezultatelor prelevate de pe instalaţiile de laborator cu programe 
specifice Mathcad. Analiza erorilor şi stabilirea intervalelor de încredere. 
Laborator virtual. Aplicarea metodelor specifice sistemului e-Learning pentru realizarea de 
experimente într-un laborator virtual. 
Aplicaţii referitoare la noţiunile predate la curs rezolvate cu programe Mathcad şi programul 
MDSolids. 
Seminar: 
Efectuarea de aplicaţii în vederea obţinerii unei experienţe de calcul, absolut necesară pentru 
rezolvarea problemelor de specialitate ale inginerului. Utilizarea programului MDSolids 
pentru efectuarea calculelor de rezistenţă a solicitărilor simple. 
 
B. Metode de predare – învăţare: 
Curs:  
Studenţii au materialele didactice corepunzătoare asimilării noţiunilor predate. 
Predarea noţiunilor teoretice se realizează cu videoproiectorul iar pentru  explicaţii şi 
răspunsuri la întrebările studenţilor  se utilizează tabla şi creta.  
Laborator:  
Instalaţiile necesare efectuării experimentelor de laborator se află în Laboratorul de 
Rezistenţa Materialelor I (sala Moo18).  



Se utilizează reţeaua de calculatoare din Laboratorul de Rezistenţa Materialelor I (sala 
Moo18) şi reţeaua din Laboratorul de Mecanică (sala M003). Reţeaua este cuplată la 
internet. Pe calculatoarele reţelei sunt instalate programele necesare şi materialele 
documentare ce permit efectuarea tuturor activităţilor de laborator. 
Pentru realizarea lucrărilor referitoare la încercările mecanice se utilizează Laboratorul de 
Rezistenţa Materialelor II (Hala). 
Seminar:  
Se utilizează reţeaua de calculatoare din Laboratorul de Rezistenţa Materialelor I (sala 
Moo18) şi reţeaua din Laboratorul de Mecanică (sala M003).  Pe calculatoarele reţelei sunt 
instalate programele Mathcad şi programul MDSolids. Aplicaţiile se efectuează pe tablă şi 
apoi se verifică cu programele de calcul existente pe calculatoare. 
 

C. Forme şi metode de evaluare:  
Evaluare pe parcurs  
Evalarea pe parcus se bazează activitatea desfăşurată în cadrul orelor de laborator şi pe 
modul de realizare a problemelor aplicative din cadrul orelor de seminar. De asemenea se 
realizează o testare parţială, care să refelecte modul se asimilare a noţiunilor predate.  
Evaluare finală 
Evaluarea finală se realizează şi în funcţie de evaluarea pe parcurs, care are o pondere de 30-
40 %. 
La evaluarea finală testele efectuate pe parcurs pot avea o pondere de până la 50%. 
 

D. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă: 
                                          REZISTENŢA MATERIALELOR I  

  
 NOŢIUNI INTRODUCTIVE  
Principalele probleme privind solicitările solidelor deformabile  
Clasificarea solidelor deformabile  
Sarcini exterioare  
Eforturi interioare.Tensiuni  
Deplasări şi deformaţii  
Ipoteze ale Rezistenţei Materialelor  
 2 ore 
DIAGRAME DE EFORTURI  
Diagrame de eforturi la bare drepte. Convenţia de semne  
Relaţii diferenţiale între eforturi secţionale şi sarcini  
Diagrame de eforturi la sisteme de bare în plan şi în spaţiu  
Diagrame de eforturi la sisteme de bare cu articulaţii intermediare  
Stabilirea diagramelor de eforturi prin suprapunere de efecte  
Diagrame de eforturi la bare curbe plane  
Forţe concentrate mobile. Moment maxim maximorum  
 6 ore 
SOLICITAREA  AXIALA  
Incercarea la tracţiune a metalelor  
Forţe axiale. Diagrame de forţe axiale  
Tensiuni şi deformaţii  
Bare cu variaţie de secţiune  
Tensiuni şi deformaţii ţinând seama de greutatea proprie  
Probleme static nedeterminate  
 4 ore 
CARACTERISTICI GEOMETRICE ALE SUPRAFEŢELOR PLANE  



Momente statice. Centre de greutate  
Momente de inerţie  
Variaţia momentelor de inerţie la translaţia axelor  
Momente de inerţie pentru suprafeţe simple  
Variaţia momentelor de inerţie cu rotaţia axelor  
Momente de inerţie pentru suprafeţe compuse  
Module de rezistenţă  
Raze de inerţie. Elipsa de inerţie  
 4 ore 
INCOVOIEREA BARELOR DREPTE  
Consideraţii generale  
Tensiuni normale la încovoierea pură plană  
Grinzi neomogene alcătuite din două materiale diferite  
Tensiuni tangenţiale la încovoierea simplă a barelor drepte  
Variaţia tensiunilor tangenţiale  
Calculul convenţional al barelor la forfecare  
Lunecarea longitudinală  
Calculul elementelor de solidarizare  
Grinzi de egală rezistenţă  
Ecuaţia diferenţială a fibrei medii deformate  
Integrarea analitică a ecuaţiei diferenţiale aproximative a fibrei medii deformate  
Integrarea ecuaţiei diferenţiale  de ordinul patru a fibrei medii deformate  
Metoda parametrilor în origine  
Metoda grinzii conjugate  
Calculul deplasărilor la bare cu secţiune variabilă  
Metoda grinzii conjugate  
Metoda grinzii echivalente  
Metoda celor trei necunoscute  
Influenţa forţei tăietoare asupra săgeţii  
 14 ore 
TORSIUNEA BARELOR CIRCULARE  
Diagrame de eforturi la torsiune  
Tensiuni şi deformaţii la răsucirea barelor de secţiune circulară  
 2 ore 
ELASTICITATE  
Starea generală de tensiune  
Starea de tensiune într-un punct al corpului solid deformabil  
Tensiuni principale. Direcţii principale ale stării de tensiune  
Tensiuni tangenţiale extreme şi planele pe care acţionează  
Ecuaţiile de echilibru Cauchy  
Cazuri particulare ale stării de tensiune. Starea plană de tensiune  
Starea generală de deformaţiii  
Starea de deformaţii într-un punct al corpului solid deformabil  
Deformaţii specifice principale  
Legea lui Hooke generalizată  
Energia potenţială de deformaţie  
 10 ore 
                                                                     Total  Rezistenţa Materialelor I 42 ore 

REZISTENŢA MATERIALELOR II  
  



METODE ENERGETICE PENTRU CALCULUL DEPLASĂRILOR LINIAR 
ELASTICE 

 

Energia potenţială de deformaţie.Teorema lui Clapeyron  
Teoremele lui Castigliano  
Relaţia Mohr-Maxwell  
Procedeul Mohr-Vereşceaghin  
Teorema reciprocităţii lucrului mecanic  
 4 ore 
STRUCTURI STATIC NEDETERMINATE. METODA EFORTURILOR  
Sisteme de bare static nedeterminate  
Aspecte generale    
Grad de nedeterminare statică  
Ridicarea nedeterminării  
Condiţii de compatibilitate  
Ecuaţiile metodei eforturilor  
Grinda continuă  
Grad de nedeterminare statică  
Ridicarea nedeterminării  
Condiţii de compatibilitate  
Ecuaţia Clapeyron  
Calculul reacţiunilor şi stabilirea diagramelor de variaţie ale eforturilor secţionale  
 4 ore 
TENSIUNI LA SOLICITAREA COMPUSĂ A BARELOR DREPTE  
Aspecte generale  
Solicitări care produc numai tensiuni normale  
Încovoiere simplă cu forţă axială  
Întindere sau compresiune excentrică  
Încovoiere oblică şi strâmbă  
Solicitări care produc numai tensiuni tangenţiale  
Solicitări care produc tensiuni normale şi tensiuni tangenţiale  
Teorii ale stărilor de tensiune limită  
Calculul de rezistenţă al arborilor  
 6 ore 
STABILITATEA STATICĂ A BARELOR ZVELTE  
  
Aspecte generale ale stabilităţii barelor zvelte  
Forţa critică de flambaj a barelor zvelte solicitate la compresiune  
Domeniul de valabilitate al relaţiei Euler  
Flambajul barelor drepte formate din.zone de rigiditate diferită  
Flambajul barelor drepte comprimate excentric  
Metoda energetică de calcul al sarcinii critice de flambaj  
 2 ore 
SOLICITĂRI DINAMICE  
Solicitări produse prin forţe de inerţie  
Solicitării produse prin şoc  
Condiţiile apariţiei solicitări prin şoc. Utilizarea legii conservării energiei pentru 
soluţionarea solicitării prin şoc 

 

Calculul la şoc cu ajutorul multiplicatorului dinamic  
 2 ore 
VASE DE ROTAŢIE CU PEREŢI SUBŢIRI  



Aspecte generale. Ipoteze de calcul  
Tensiuni în pereţii vaselor de rotaţie solicitaţi la presiune interioară  
 2 ore 
TENSIUNI ŞI DEFORMAŢII ÎN TUBURI CILINDRICE CU PEREŢI GROŞI  
Tubul cilindric cu pereţi groşi solicitat la presiune interioară şi exterioară  
Tubul cilindric cu pereţi groşi solicitat.la presiune interioară  
Tubul cilindric cu pereţi groşi solicitat la  presiune exterioară  
Calculul cilindrilor  fretaţi  
 4 ore 
RĂSUCIREA BARELOR DE SECŢIUNE NECIRCULARĂ  
Generalităţi  
Tensiuni şi deformaţii la răsucirea liberă a barelor de secţiune necirculară  
Calculul tensiunilor tangenţiale pentru diferite secţiuni transversale  
Secţiunea circulară  
Secţiunea dreptunghiulară  
 2 ore 
BARE CURBE CU RAZĂ MICĂ DE CURBURĂ  
Generalităţi  
Tensiuni la încovoierea barelor curbe cu rază mică de curbură  
 2 ore 
                                                                         Total  Rezistenţa Materialelor II 28 ore 
                                                                         Total  Rezistenţa Materialelor I, II 70 ore 

 
E. Conţinutul laboratorului / număr de ore pentru fiecare temă: 

1. Încercări mecanice. Încercarea la tracţiune.                                    2 ore 
2. Încercări mecanice. Încercarea la compresiune. Încercarea la forfecare. 2 ore 
3. Încercări mecanice. Încercarea la încovoiere. Încercarea la răsucire.   2 ore 
4. Prelucrarea datelor experimentale. Măsurarea tensiunilor mecanice                 
      prin metoda tensometriei electrice.                                                2 ore 
5. Tensiuni şi deformaţii la încovoire.                                                    2 ore 
6. Torsiunea barelor de secţiune circulară.                                             2 ore 
7. Verificarea experimentală e ecuaţiei celor trei momente.                 2 ore 

 
F. Conţinutul seminariilor: 
 

             Probleme aplicative la temele predate la curs. 
1. Diagrame de eforturi. Aplicaţii cu MDSolids.    4 ore  
2. Tensiuni şi deformaţii la solicitarea axială. 
       Aplicaţii cu MDSolids.                                                                     2 ore 
3. Caracteristici geometrice ale suprafeţelor plane. 
       Aplicaţii cu MDSolids.                           2 ore 
4. Tensiuni şi deformaţii la încovoierea barelor drepte.  
       Aplicaţii cu MDSolids.                                                                   4 ore 
5. Răsucirea barelor de secţiune circulară. 
       Aplicaţii cu MDSolids.                                           1 ore 
6. Elemente de teoria elasticităţii.                                                        1 ore 
7. Metode energetice pentru calculul deplasărilor liniar elastice.     2 ore 
8. Sisteme static nedeterminate. Metoda eforturilor.                  2 ore 
9. Tensiuni la solicitarea compusă a brelor drepte.                         2 ore 
10. Stabilitatea statică a barelor drepte.Solicitări dinamice.                  2 ore 
11. Răsucirea barelor de secţiune circulară.                                        2 ore 
12. Încovoierea barelor curbe cu rază mică de curbură.                   2 ore 



 
F. Bibliografie de elaborare a cursului 

 
1. Beschia,N., Rezistenţa materialelor, Capitole speciale, Ed.didactică.şi pedagogică, 

Bucureşti,1971 
2. Bia C., Ilie V., Soare M.V., Rezistenţa materialelor şi teoria elasticităţii, Ed.Didactică şi 
3. pedagogică, Bucureşti, 1983 
4. Bologa O., Dimofte A., Elemente de inginerie  mecanica. Rezistenţa materialelor. Editura 

“Evrika” Brãila 2002. 
5. Bologa O., Dimofte A., Elemente de inginerie mecanica. Solicitãrile solidelor deformabile. 

Editura “Evrika” Brãila 2002. 
6. Bologa O., Dimofte A.  , Elemente de Inginerie Mecanică – Solicitările solidelor 

deformabile. Aplicaţii cu MDSolids, Editura EVRIKA Brăila 2004. 
7. Buzdugan Ghe., Blumenfeld M., Calculul de rezistenţă al pieselor de maşini, Editura 

tehnică, Bucureşti, 1979. 
8. Dimofte A.,  Rezistenţa Materialelor, Probleme, Universitatea din Galaţi, Galaţi, 1991 
9. Dimofte A., Bologa O.,  Rezistenţa Materialelor, vol I, Editura EVRIKA Brăila, 2001.        
10. Dimofte A., Bologa O.,  Încercări mecanice. Experimente şi prelucrări de date,                   

EDITURA FUNDAŢIEI UNIVERSITARE “Dunărea de Jos” Galaţi 2004.   
11. Dimofte A., Bologa O., Rezistenţa materialelor, Curs, aplicaţii şi experimente de laborator, 

Manual pentru studenţii de la profilul Inginerie electrică, EDITURA FUNDAŢIEI 
UNIVERSITARE “Dunărea de Jos” Galaţi 2004.  

12. Dimofte A., Bologa O., Ioniţă B. , Rezistenţa materialelor., vol.II,  Elasticitate, EVRIKA 
Brăila 2002 . 

13. Dimofte A., Bologa O., Rezistenţa Materialelor, vol III, Editura EVRIKA Brăila, 2003. 
14. Dimofte A., Bologa O., IoniţăB., Rezistenţa  materialelor I, Solicitările barelor.Elasticitate,  

Editura ZIGOTTO Galaţi 2005. 
15. Dimofte A., Bologa O., Rezistenţa materialelor II, Structuri nedeterminate. Solicitări 

complexe,  Editura ZIGOTTO Galaţi 2005. 
16. Dimofte A., Bologa O., Rezistenţa materialelor II, Structuri nedeterminate. Solicitări 

complexe,  Editura ZIGOTTO Galaţi 2006. 
17. Deutsch I., Rezistenţa materialelor, Ed. Didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1976. 
18. Massonet,Ch., Deprez,G., ş.a., Calculul structurilor la calculatoare electronice, Editura 

tehnică, Bucureşti,1972. 
19. Ponomariov S.D., Biderman V.L., Liharev C.K., ş.a., Calculul de rezistenţă în construcţia de 

maşini, vol.I,  Editura tehnică, Bucureşti, 1960.  
20. Posea N.,  Rezistenţa materialelor, Ed. Didactică şi Pedagogică,  Bucureşti, 1979. 

 
 

G. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi 
 

1. Dimofte A., Bologa O.,  Rezistenţa Materialelor, vol I, Editura EVRIKA Brăila, 2001.        
2. Dimofte A., Bologa O.,  Încercări mecanice. Experimente şi prelucrări de date,                   

EDITURA FUNDAŢIEI UNIVERSITARE “Dunărea de Jos” Galaţi 2004.   
3. Dimofte A., Bologa O., Rezistenţa materialelor, Curs, aplicaţii şi experimente de 

laborator, Manual pentru studenţii de la profilul Inginerie electrică, EDITURA 
FUNDAŢIEI UNIVERSITARE “Dunărea de Jos” Galaţi 2004.  

4. Dimofte A., Bologa O., Ioniţă B. , Rezistenţa materialelor., vol.II,  Elasticitate, EVRIKA 
Brăila 2002 . 

5. Dimofte A., Bologa O., Rezistenţa Materialelor, vol III, Editura EVRIKA Brăila, 2003. 
6. Dimofte A., Bologa O., IoniţăB., Rezistenţa  materialelor I, Solicitările 

barelor.Elasticitate,  Editura ZIGOTTO Galaţi 2005. 
 



7. Dimofte A.,  Rezistenţa Materialelor, Probleme, Universitatea din Galaţi, Galaţi, 1991. 
 

8. Dimofte A., Bologa O., Rezistenţa materialelor II, Structuri nedeterminate. Solicitări 
complexe,  Editura ZIGOTTO Galaţi 2005. 

 

 



UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI 
FACULTATEA DE MECANICĂ 
CATEDRA CONSTRUCŢII DE MAŞINI, ROBOTICĂ ŞI SUDARE 
SPECIALIZAREA: TEHNOLOGIA CONSTRUCŢIILOR DE MAŞINI 
Adresa:Strada Domneasca Nr.111 
E-mail: vasile.marinescu@ugal.ro 

 
PROGRAMA ANALITICĂ 

Disciplina: ELECTROTEHNICĂ ŞI MAŞINI ELECTRICE 
 

A. Locul disciplinei în planul de învăţământ: 
Anul II 

Sem. I Sem. II 
Total ore Forme de verificare Nr. credite Anul 

de 
studiu C L C L C S Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II 

Cod 
disciplină 

Nr. 
ore 

28 14     V  4  MD0006 

B. Obiectivele disciplinei: 
Cunoaşterea noţiunilor şi legilor de bază ale electrotehnicii; 

• Cunoaşterea principalelor tipuri de maşini electrice şi a elementelor constructive de baza 
ale acestora; 

• Dezvoltarea capacităţii de sinteza privind sistemele de acţionare cu maşini electrice;     
• Cunoaşterea cerinţelor impuse sistemelor de comandă a maşinilor electrice folosite la 

acţionarea maşinilor unelte ;  
• Dezvoltarea interesului pentru problematica integrării noţiunilor de electrotehnică în 

domeniul ingineriei industriale  
C. Metode de predare – învăţare: prelegerea, explicaţia, , studiul de caz, problematizarea, 

simularea de situaţii. 
D. Forme şi metode de evaluare: evaluare continuă ( pondere 30% ) prin metode orale, probe 

scrise, practice şi teme de casă; evaluare sumativă (pondere 70%) prin probe scrise/orale. 
E. Conţinutul cursului: 

I. Electrotehnică – 5 cursuri: 
1. Legile câmpului electromagnetic / 4 ore 

       Legea conservării sarcinii electrice. Legea conducţiei electrice. Legea circuitului 
magnetic. Legea fluxului magnetic. Legea inducţiei electromagnetice. Legea legăturii dintre 
inducţie şi intensitatea câmpului magnetic. Circuit magnetic. Reluctanţă. Inductivităti proprii şi 
mutuale. 

2. Ecuaţiile fundamentale ale circuitelor electrice / 6 ore 
Teoremele lui Kirchhoff . Legea lui Joule. Energie si forte in camp magnetic. Regimul staţionar al 
circuitelor electrice. Regimul sinusoidal al circuitelor electrice. Regimul nesinusoidal al circuitelor 
electrice. 

 
II. Maşini electrice – 9 cursuri 

 
1. Masini electrice. Noţiuni introductive / 2 ore 
Definiţii. Randament. Pierderi. Alegerea maşinilor electrice în funcţie de regimul de 
funcţionare. 
2.  Motoare electrice / 2 ore 
Caracteristici mecanice. Sisteme de acţionare ale motoarelor electrice. Regimul de 
funcţionare ale motoarelor electrice 
3.  Aparataj electromecanic de comandă şi protectie / 2 ore 
Relee electromagnetice. Contactoare şi ruptoare. Întreruptoare automate. Sigurante 
fuzibile 
4. Masina de curent continuu / 4 ore 



Elemente constructive de bază. Regimurile de funcţionare ale maşinii de curent 
continuu. Ecuaţii de funcţionare ale maşinii de curent continuu. Sisteme de reglare a 
turaţiei motoarelor de curent continuu. Variatoare de turaţie. 
5.  Transformatorul electric / 2 ore 
Elemente constructive de bază. Particularităţi constructive şi funcţionale la 
transformatoarele monofazate si trifazate. 
6. Maşina asincrona / 4 ore 
Elemente constructive de bază. Ecuaţii de funcţionare ale maşinii asincrone. Regimuri 
de funcţionare ale maşinii asincrone. Caracteristica mecanică a motorului asincron. 
Pornirea si inversarea  sensului motoarelor asincrone. Reglarea turaţiei motoarelor 
asincrone. Variatoare de turatie 
6. Schemele circuitelor de acţionare şi comanda ale principalelor tipuri de maşini 
unelte / 2 ore 
Strunguri paralele universale. Maşini de găurit. Maşini de frezat. Maşini de broşat. 
Maşini pentru prelucrări prin deformare. 
 
 

     F. Conţinutul seminariilor: 
1. Legile câmpului electromagnetic. Aplicaţii. 2 ore   
2. Ecuaţii fundamentale ale circuitelor electrice. Legile lui Kirchhoff. Gruparea receptorilor 

trifazaţi la un sistem trifazat echilibrat Aplicaţii - 2 ore 
3. Maşini electrice. Randamente Servicii de functionare. Aplicaţii 2 ore. 
4. Aparataj electric de comandă şi protecţie. Caracteristici electromecanice nominale şi de 

serviciu. Alegere şi dimensionare. Consultare cataloage. Aplicaţii. -2 ore 
5. Maşini de curent continuu. Prezentare elemente constructive. Lucrare aplicativă. -2 ore 
6. Maşini asincrone. Prezentare elemente constructive. Lucrare aplicativă. -2 ore  
7. Studierea principalelor tipuri de maşini unelte şi a schemelor electrice aferente - 2 ore 

 
G. Bibliografie: 
 
1. Fransua Al., Magureanu R Maşini şi sistem de acţionare electrice, Ed. Tehnică, 

Bucureşti, 1978 ; 
2. Preda M, Cristea P.  Bazele electrotehnici. Vol 1 şi 2.Ed. Didactică şi Pedagogică, 

Bucureşti, 1978 ; 
 

 
 
 

 



UNIVERSITATEA "DUNAREA DE JOS" GALATI 
FACULTATEA DE MECANICA 
CATEDRA ORGANE DE MASINI SI GRAFICA
Adresa: Str. Domneasca nr. 111, Galati  
Nr. telefon / fax: 0236/314465 
E-mail: 
 

 
PROGRAMA ANALITICA 
Disciplina: MECANISME 

 
A. Locul disciplinei în planul de învatamânt: 

Anul II 
Sem. I Sem. II 

Total ore Forme de verificare  Nr. credite Anul de 
studiu 

C S C S C S+L Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II 

Cod 
disciplina 

Nr. ore 28 14P 
14L 

28 14L 56 42 E,P V 4+1 4 M-D0007 

 
B. Obiectivele disciplinei: 

Familiarizarea studentilor cu modelarea vectoriala fenomenelor mecanice; 
Crearea aptitudinii de a recunoaste conditiile în care un sistem mecanic este static 
determinat.; 
Trecerea de la disciplinele cu caracter pur teoretic la cele aplicative; 
Dobândirea cunostintelor de baza despre cele mai importante categorii de mecanisme: cu 
bare articulate, cu came si cu roti dintate; 
Întelegerea rolului si a functionalitatii unui sistem mecanic mobil independent sau inclus 
într-un agregat/masina; 
Modelarea sistemelor mecanice mobile în vederea studiului cinematico-dinamic prin 
utilizarea de softuri specializate; 
Analiza si optimizarea comportamentului cinematico-dinamic al sistemelor mecanice 
mobile; 
Dezvoltarea de aplicatii pe sisteme mecanice concrete. 

C. Metode de predare – învatare: Resurse multimedia; prelegeri clasice. 
D. Forme si metode de evaluare: evaluare continua  ( pondere 30% ) prin metode orale, probe 

scrise, practice si teme de casa si evaluare sumativa (pondere 60%) prin probe scrise. 
E. Continutul cursului / numar de ore pentru fiecare tema: 
 

Capitolul/subcapitolul Nr. ore  
Introducere 
Definitii. Structura si configuratia mecanismelor plane. 
Element cinematic. Cupla cinematica. Lant cinematic (definire, 
clasificare, grad de libertate, grupa cinematica).  
Mecanisme (definire, clasificare, grad de mobilitate). 

4 

Analiza configuratieisi cinematicii mecanismelor. 
Ecuatii vectoriale de conexiune pentru configuratie,viteze si acceleratii.  
Metoda conturului poligonal de vectori pentru rezolvarea configuratiei si 
cinematicii mecanismelor. Exemple. 

6 

Mecanisme spatiale  
Mecanismul cuplajul cardanic.  
Patrulaterul spatial RRSC.  
Patrulaterul spatial RSSR.  
Mecanismul biela - manivela spatial 

5 

Analiza fortelor la mecanisme  6 



Sarcini motoare, rezistente, exterioare, interioare, variabile, de inertie 
Determinarea reactiunilor din cuplele cinematice ale mecanismelor. 
Echilibrarea mecanismelor si a masinilor 
Echilibrarea rotorilor.  
Notiuni privind echilibrarea mecanismelor plane  

6 

Dinamica mecanismelor 
Fazele miscarii. Ecuatiile de miscare. Bilant energetic.  
Uniformizarea vitezei unghiulare cu ajutorul volantului.  
Calculul momentului de inertie a masei si greutatii volantului.  
Reglarea variatiilor neperiodice ale miscarii masinilor 

8 

Sinteza mecanismelor 
Sinteza structurala si de configuratie.  
Sinteza cinematica 

5 

Mecanisme cu came 
Analiza structurala.  
Analiza cinematicii cu rezolvarea analitica a ecuatiilor de conexiune. 
Sinteza mecanismelor cu came. 

6 

Mecanisme cu roti dintate  
Axoidele miscarii. Clasificarea si definirea mecanismelor cu roti dintate. 
Cinematica mecanismelor cu roti dintate. 
Geometria angrenajelor plane. 
Angrenaje cu axe paralele. Angrenaje cu axe concurente. 
Cremaliera circulara de referinta. Generarea flancului dintilor rotilor 
conice. 
Geometria angrenajului conic cu dinti drepti. 
Roata cilindrica cu dinti drepti echivalenta unei roti conice cu dinti drepti. 
Angrenaje conice cu dinti curbi, în arc de cerc cu înaltimea dintelui 
constanta. Angrenaje conice cu dinti curbi c u înaltimea dintelui variabila. 
Angrenaje cu axe încrucisate. 

10 

 
F. Continutul laboratoarelor/numar de ore pentru fiecare tema: 
 

Tematica lucrarilor de laborator Nr. ore  
L1.- Norme de protectia muncii în laborator; Analiza structuralã a 
cuplelor cinematice; 

2 

L2 - Analiza structuralã a mecanismelor pla ne fundamentale;  2 
L3. Analiza cinematicã a mecanismelor cu bare –  metoda barelor; 2 
L4 - Analiza cinematicã a mecanismelor cu bare – metoda proiectiei 
conturului poligonal de vectori; 

2 

L5 - Determinarea reactiunilor la mecanismele cu bare –  metoda izolarii 
grupelor cinematice; 

2 

L6 - Determinarea reactiunilor la mecanismele cu bare –  metoda izolarii 
elementelor cinematice (metoda matriceala) 

2 

L7 – Analiza cinematica a mecanismelor spatiale 2 
L8- Echilibrarea rotorilor; 2 
L9 - Echilibrarea staticã a mecanismelor plane ; 2 
L10 - Analiza cinematicã a mecanismelor cu came; Legi de miscare 
pentru tacheti; 

2 

L11 – Sinteza mecanismelor cu came pentru o lege de miscare impusaa 
techetului. 

2 

L12 – Determinarea experimentala a unghiului de presiune; 2 



L13 – Generarea danturii în evolventa prin metoda rostogolirii cu 
cremaliera generatoare. 

2 

L14 - Cinematica mecanismelor cu roti dintate cu axe fixe. Cinematica 
mecanismelor planetare cu roti dintate cilindrice. Cinematica 
mecanismelor diferentiale. 

2 

 
G. Continutul proiectului/numar de ore pentru fiecare tema: 
 

Tema/etapa Nr. ore  
Studiul complet al unui mecanism (diferentiat pe grupe de studiu, în functie de 
specializari). 
Sinteza mecanismului cu bare. Analiza pozitionala. 2 
Analiza cinematica a mecanismului cu bare. 2 
Analiza cinetostatica a mecanismului cu bare. 2 
Calculul marimilor reduse, alegerea motorului si transmisiei de actionare. 2 
Calculul volantului si studiul miscarii mecanismului în faza de pornire. 3 
Sinteza mecanismului cu cama. 3 

 
H. Bibliografie de elaborare a cursului 

1.  Oranescu, A., s.a. Mecanisme (capitole de curs restructurate), Galati, 1973, 1983 
2.  Mereuta, E., Mecanisme, Editura Evrika, Braila 2001; 
3.  Mereuta, E., Analiza si sinteza mecanismelor, Editura Didactica si Pedagogica, 

Bucuresti, 2007 
4.  Cossalter, V., Meccanica Applicata alle Macchine, Editura Projetto, Padova, 1996; 
5.  Razmerita, Gh., Mecanisme si dinamica masinilor, Editura Diacon Coresi, 1998; 
6.  Merticaru, V., Probleme dinamice ale functionarii mecanismelor, Editura Junimea Iasi, 

1991; 
7.  Buculei, M., s.a. Metode de calcul în analiza mecanismelor cu bare, Editura Scrisul 

Românesc, Craiova, 1986 
8.  Handra-Luca, V., Stoica, A., Introducere în teoria mecanismelor, Editura Dacia, Cluj-

Napoca, 1982; 
9. Alexandru, P., Visa, I., Alexandru, C., Talaba,D., Proiectarea functionala a 

mecanismelor, Editura Lux Libris, Brasov, 1998 
 
 

 
 

 
 

 



UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI 
FACULTATEA DE MECANICĂ  
CATEDRA CONSTRUCŢII DE MAŞINI, ROBOTICĂ ŞI SUDARE 
SPECIALIZAREA: TEHNOLOGIA CONSTRUCŢIILOR DE MAŞINI 
Adresa: str. Domnească 111, 800201 – Galaţi 
Nr. telefon / fax: 0236/414872, int. 400 
E-mail: virgil.teodor@ugal.ro 

 
 

PROGRAMA ANALITICĂ 
Disciplina: BAZELE GENERĂRII SUPRAFEŢELOR 

 
A. Locul disciplinei în planul de învăţământ: 

Anul II 
Sem. I Sem. II 

Total ore Forme de verificare Nr. credite Anul 
de 

studiu C S C L C S Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II 

Cod 
disciplină 

Nr. 
ore 

- - 2 2 28 28 - E - 3 M-D 0009 

 
B. Obiectivele disciplinei: Cunoaşterea principiilor de generare a suprafeţelor în procesele 

specifice industriei prelucrătoare. Cunoaşterea teoremelor fundamentale ale generării 
suprafeţelor prin înfăşurare. Aplicarea creativa a principiilor fundamentale ale generării 
suprafeţelor reciproc înfăşurătoare. Formarea deprinderilor de formulare a problematicii în 
domeniul specific. Elaborarea de algoritmi şi interpretarea corecta a datelor numerice care 
rezultă din aplicarea acestora. 

 
C. Metode de predare – învăţare: prelegerea; rezolvarea de teme individuale; lucrări în grup 

de laborator; studiul materialului bibliografic. 
 

D. Forme şi metode de evaluare: evaluare continua prin teme individuale (4 teme individuale 
pe semestru) ; activitate de laborator (pondere 50 %); examen final-oral (pondere 50%). 

 
E. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă:  

Cap. 1. Elemente de teoria cinematica a înfăşurării suprafeţelor (4 ore); 
Probleme de baza ale reprezentării mişcărilor relative ale sistemelor de referinţa. Mişcări absolute şi 
mişcări relative. Suprafeţe, modalităţi de reprezentare analitica. Familii de suprafeţe. Teoremele 
fundamentale Olivier (enunţ). Suprafeţe reciproc înfăşurătoare cu contact punctiform. 
 

Cap. 2. Generarea suprafeţelor prin înfăşurare (2 ore); 
Teorema Gohman. Noţiunea de caracteristica a unei suprafeţe în mişcare. Condiţia cinematica a 
înfăşurării suprafeţelor. 
Suprafeţe reciproc înfăşurătoare cu contact liniar si punctiform. Linii de contact. Aplicaţii.  
 

Cap. 3. Generarea suprafeţelor prin înfăşurare prin metoda rulării (8 ore); 
Principiul generării suprafeţelor (profilurilor) asociate unui cuplu de axoide (centroide) în rulare. 
 Generarea cu scula cremaliera. Principiul de lucru; mişcări relative; condiţia de înfăşurare; linia de 
contact; linia de angrenare. Aplicaţii. 
Generarea suprafeţelor cu scule de tip roată. Principiul de lucru; cinematica generării; familia de 
suprafeţe (profiluri); condiţia de înfăşurare; linia de contact si linia de angrenare. Centroide tangente 
exterior; centroide tangente interior. Aplicaţii. 
Generarea înfăşurare cu scule de tip cuţit rotativ.  Principiul generării; condiţia de înfăşurare 
specifică. Aplicaţii. 
 
 



Cap. 4. Suprafeţe de trecere – interferenţa suprafeţelor  (4 ore); 
Puncte singulare pe profiluri. Discontinuităţi pe profiluri în înfăşurare. Limite geometrice ale 
profilurilor compozite (vârtejuri de profiluri) generate prin înfăşurare. Raza minima de rulare a unui 
vârtej de profiluri ordonate, generate prin rulare – teorema Willis. 
Forma suprafeţelor-curbelor de trecere. Traiectorii de interferenţa. Aplicaţii. 
 

Cap. 5. Generarea suprafeţelor elicoidale (8 ore); 
Suprafeţe elicoidale tehnice (1). Reprezentarea parametrica a suprafeţelor elicoidale  cilindrice si de 
pas constant. Exemplificări. Generatoare materializata a suprafeţelor elicoidale. 
Generarea prin înfăşurare cu corpuri mărginite de suprafeţe de revoluţie (3) : Principiul generării. 
Condiţia cinematica a înfăşurării. Curba caracteristica determinata din condiţia Gohman. 
Scula de tip disc (2). Algoritmizarea determinării secţiunii axiale a sculei de tip disc. Aplicaţii. 
Scula cilindro-frontala (2) Algoritmizarea determinării secţiunii axiale a suprafeţei de revoluţie cu 
axa incidentă suprafeţei elicoidale de generat. Aplicaţii. 
 

Cap. 6. Profilarea sculelor cu generatoare materializata pentru generarea suprafeţelor 
elicoidale  (2 ore); 
Profilarea sculelor mărginite de suprafeţe cilindrice. Profilarea sculelor mărginite de suprafeţe de 
revoluţie. Aplicaţii. 

 
 

F. Conţinutul seminariilor / număr de ore pentru fiecare temă: 
1. Instruirea referitoare la normele de protecţie a activităţii ce trebuie respectata în laborator. 
Prezentarea generala a laboratorului şi halei de maşini-unelte. Noţiuni tehnologice în domeniul 
aşchierii şi sculelor aşchietoare (lucrarea 1) — 2 ore; 
2. Generarea suprafeţelor prin înfăşurare; Teorema Gohman. Caracteristica unei suprafeţe. Condiţia 
înfăşurării suprafeţelor. Linii de contact  (lucrarea 2) — 2 ore; 
3. Generarea suprafeţelor prin înfăşurare prin metoda rulării; Principiul generării suprafeţelor 
(lucrarea 3) — 2 ore; 
4. Generarea cu scule cremaliera (lucrarea 4) — 2 ore;  
5. Generarea cu scule cuţit-roată (lucrarea 5) — 2 ore;  
6. Generarea cu scula cuţit rotativ (lucrarea 6) — 2 ore; 
7. Suprafeţe de trecere (lucrarea 7) — 2 ore;  
8. Puncte singulare. Discontinuităţi pe profiluri. (lucrarea 8) — 2 ore;  
9. Limite geometrice ale profilurilor compozite (lucrarea 9) — 2 ore; 
10. Traiectorii de interferenţa (lucrarea 10) — 2 ore; 
11. Generarea suprafeţelor elicoidale. Generarea cu corpuri mărginite de suprafeţe de revoluţie 
(lucrarea 11) — 2 ore; 
12. Generarea suprafeţelor elicoidale cu scule cilindrice (lucrarea 12) — 2 ore; 
13. Profilarea sculelor cu generatoare materializata. Profilarea sculelor mărginite de suprafeţe 
cilindrice şi de suprafeţe de revoluţie (lucrarea 13) — 2 ore; 
14. Refaceri de lucrări . Încheierea situaţiei (lucrarea 14) — 2 ore.    

 
G. Bibliografie de elaborare a cursului 

1. Oancea, N., Fetecău, C., Totolici, S.,  Metode  numerice pentru profilarea sculelor. Vol I., 
Universitatea din Galati, Rotaprint, 1991; 
2. Oancea, N., Neagu, M., Metode numerice pentru profilarea sculelor. Vol. II, Universitatea din 
Galaţi, Rotaprint, 1992; 
3. Oancea, N., Arbureanu, C., Metode numerice pentru profilarea sculelor. vol. III, Universitatea 
din Galaţi, Rotaprint, 1993; 
4. Oancea, N., Metode numerice pentru profilarea sculelor. Vol. IV, Universitatea din Galaţi, 
Rotaprint, 1995; 



5. Oancea, N., Metode numerice pentru profilarea sculelor. Vol. V, Universitatea din Galaţi, 
Rotaprint, 1997; 
6. Oancea, N., Metode numerice pentru profilarea sculelor. Vol. VI, Universitatea din Galaţi, 
Rotaprint, 1998; 
7. Oancea, N., Metode numerice pentru profilarea sculelor. Vol VII. Universitatea din Galaţi, 
Rotaprint, 2000. 
 

H. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi1 
1. Oancea, N., Metode numerice pentru profilarea sculelor, Universitatea “Dunarea de Jos”, 

Rotoprint, Vol. I, 1991 
2. Oancea, N., Generarea suprafetelor prin infasurare, Editura Fundatia Universitatii “Dunarea 

de Jos”,  vol I, Galati, 2003 
3. Oprean, A., Bazele aschierii si generarii suprafetelor, E.D.P.,1987 
4. Oancea, N., Neagu, M., Fetecau, C., Procese de aschiere, experimente de laborator, Editura 

Tehnica-Info, Chisinau, 2002 
 
 

 

                                                 
1 Este de preferat ca bibliografia minimală de studiu pentru studenţi să identifice cu claritate şi precizie capitolele pe 
care studenţii le au de parcurs pentru atingerea obiectivelor de predare şi învăţare, eventual fiind particularizată în 
funcţie de tematica cursurilor şi seminarelor. 



UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI 
FACULTATEA DE MECANICĂ 
CATEDRA ORGANE DE MASINI SI GRAFICA 
Adresa: str. Domnească nr. 111 
Nr. telefon / fax: +40 236 314463 
E-mail: 
 

 
PROGRAMA ANALITICĂ 

Disciplina: TOLERANŢE ŞI CONTROL DIMENSIONAL 
 

A. Locul disciplinei în planul de învăţământ: 
Anul  

Sem. I Sem. II 
Total ore Forme de verificare Nr. credite Anul 

de 
studiu C S C S C S Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II 

Cod 
disciplină 

Nr. 
ore 2 2 - - 28 28 E - 5 - MD-0008 

 
B. Obiectivele disciplinei: 

- Cunoaşterea preciziei, a erorilor de prelucrare ce pot apărea în construcţia de maşini. 
- Cunoaşterea sistemelor de toleranţe, control şi ajustaje ISO. 
- Cunoaşterea tehnicilor şi mijloacelor de măsurare. 
- Cunoaşterea metodelor de urmărire a proceselor de fabricaţie şi de estimare a calităţii produselor. 

 
C. Metode de predare – învăţare: Prelegerea, explicaţia şi aplicarea practică a metodelor de 

măsurare şi control predate, pentru determinarea carateristicilor de calitate, utilizând aparatura de 
laborator şi cunoştinţele statistico-matematice în analiza şi interpretarea rezultatelor obţinute prin 
măsurare. 

 
D. Forme şi metode de evaluare: Evaluarea continuă (pondere - 30%) prin metode orale şi practice 

de însuşire a tehnicilor de măsurare şi de prelucrare a rezultatelor în cadrul lucrărilor de laborator; 
evaluarea sumativă (pondere - 70%) prin probă scrisă. 

 
E. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă: 

1. Precizia prelucrării mecanice   
 - Precizia dimensională. Dimensiuni, abateri, toleranţe. Ajustaje. Sisteme de ajustaje ........................ 2 ore
 - Trepte de toleranţă. Sistemul de toleranţe şi ajustaje ISO .................................................................. 2 ore
 - Influenţa temperaturii asupra toleranţelor şi ajustajelor ..................................................................... 2 ore

2. Precizia formei geometrice. Tehnici de evaluare a preciziei geometrice ............................................. 2 ore
3. Precizia poziţiei reciproce. Tehnici de control  a preciziei de poziţie .................................................. 2 ore
4. Precizia microgeometrică. Tehnici de evaluare a rugozităţii ............................................................... 2 ore
5. Bazele teoretice de studiu ale preciziei şi calităţii  
 - Definirea unor noţiuni de statistică matematică. Constituirea şi analiza şirurilor statistice. 

Parametrii statistici ai distribuţiei. Valori tipice ....................................................................................
 

2 ore
 - Legi de repartiţie ................................................................................................................................. 2 ore

6. Lanţuri de dimensiuni ............................................................................................................................ 2 ore
7. Noţiuni privind tehnicile şi mijloacele de măsurare şi control ………………..................................... 6 ore

- Tehnici de măsurare şi factorii care influenţează măsurarea. Erori de măsurare. 
- Măsuri (lere, cale plan-paralele, calibre). Instrumente de măsurare. 
- Aparate de măsurare mecanice, optico-mecanice şi optice. Aparate electrice. Aparate pneumatice 

 

- Mijloace pentru măsurarea unghiurilor şi conicităţilor. 

 

8. Toleranţele, ajustajele şi controlul asamblărilor conice netede .......................................................... 2 ore
9. Toleranţe, ajustaje şi controlul asamblărilor filetate ........................................................................... 2 ore
 
  
 



F. Conţinutul seminariilor / număr de ore pentru fiecare temă: 
1. Cunoaşterea şi utilizarea principalelor tehnici şi mijloace de măsurare folosite în construcţia 

de maşini 
 
 

 1.1. Şublere mecanice şi digitalizate ……………………………………………..........................
1.2.  Micrometre ……………………………………………………………….............................
1.3. Comparatoare mecanice şi digitalizate ……………………………………...........................
1.4. Ortoteste şi pasametre …………………………………………………….............................
1.5. Optimetrul vertical …………………………………………………………..........................

 2ore
 2 ore
2 ore 
2 ore 
2 ore 

2. Tehnici de măsurare a rugozităţii suprafeţelor .............................................................................. 2 ore 
3. Tehnici de măsurare a parametrilor geometrici ai suprafeţelor cu forme complexe 

3.1. Tehnici de măsurare a suprafeţelor conice …………………………………...........................
3.2. Tehnici de măsurare a elementelor geometrice ale filetelor ………………............................
3.3. Tehnici de măsurare a parametrilor de control ai roţilor dinţate …………..............................

 
4 ore 
6 ore 
6 ore 

  
G. Bibliografie de elaborare a cursului 

1. Bagiu L. – Toleranţe şi măsurători tehnice, Vol. 1 şi 2, Universitatea Tehnică, Timişoara, 1992. 
2. Dodoc P. – Metode şi mijloace de măsurare moderne în mecanica fină şi construcţia de maşini, Ed. 

Tehnică, Bucureşti, 1978. 
3. Dragu D., ş.a. – Toleranţe şi măsurători tehnice, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1982. 
4. Gheorghe D., Georgescu C., Baroiu N. – Toleranţe şi control dimensional, Ed. Scorpion, Galaţi, 2002. 
5. Gheorghe D. – Metrologie, Editura Fundaţiei Universitare, Galaţi, 2004. 
6. Gheorghiu A., ş.a. – Măsurarea, analiza şi optimizarea calităţii produselor industriale, Ed. Tehnică, 

Bucureşti, 1985. 
7. Micu C., ş.a. – Aparate şi sisteme de măsurare în construcţia de maşini, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1980. 
8. Militaru C. – Fiabilitatea şi precizia în tehnologia construcţiilor de maşini, Ed. Tehnică,1987. 
9. Militaru C. – Măsurări pneumatice în tehnologia construcţiilor de maşini, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1987.

10. Tarău I., Georgescu C., Otrocol D. – Precizia şi calitatea la prelucrarea materialelor, Editura Scorpion, 
Galaţi, 2002. 

 
H. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi 

1. Dragu D., ş.a. – Toleranţe şi măsurători tehnice, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1982. 
2. Gheorghe D., Georgescu C., Baroiu N. – Toleranţe şi control dimensional, Ed. Scorpion, Galaţi, 2002. 
3. Tarău I., Georgescu C., Otrocol D. – Precizia şi calitatea la prelucrarea materialelor, Ed. Scorpion, 

Galaţi, 2002. 
 



UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI 
FACULTATEA DE MECANICA 
CATEDRA DE TERMOTEHNICA SI MASINI TERMICE 
Adresa: str. Domneasca nr. 111 
Nr. telefon : 0236-414871/343 
E-mail:  

 
PROGRAMA ANALITICĂ 

 
Disciplina: MECANICA FLUIDELOR  

 
A. Locul disciplinei în planul de învăţământ: 
 

Anul  II 
SemI Sem II 

Total ore Forme de 
verificare 

Nr. credite Anul 
de 
studiu C L C L C L Sem I Sem II Sem I SemII 

Cod 
disciplină 

Nr. 
ore 

  28 14 28 14  V  3 M-D0010 
 

 
B. Obiectivele disciplinei.  
  

Pregătirea tehnică generală şi de specialitate a studenţilor asigură cunoştinţele de mecanica 
fluidelor şi a noţiunilor generale privind maşinile şi acţionarile hidraulice impuse de o bună 
pregătire inginerească în domeniul mecanic. Se prezintă principiile ecuaţiilor şi a metodelor de 
bază ale mecanicii fluidelor, cât şi utilizarea acestora la rezolvarea unor probleme concrete, cu 
aplicabilitate specifică unor discipline de graniţă. Pregăteşte bazele teoretice specifice pentru 
înţelegerea disciplinelor de specialitate ca Acţionări hidraulice şi pneumatice, Acţionarea şi 
comanda hidraulică a maşinilor unelte. 

C. Metode de predare – învăţare: prelegerea, dezbaterea, aplicatii practice la fiecare curs, studiul de 
caz, simularea de situaţii,  studiul documentelor curriculare şi al bibliografiei.   

D. Forme şi metode de evaluare: evaluare continuă ( pondere 30% ) probe practice(laborator) şi 
teme de casă ; evaluare sumativă (pondere 70%) prin probe scrise/orale. 

E. Conţinutul cursului (28 ore): 
 

1. Proprietăţile fizice ale fluidelor: ecuaţia de stare, proprietăţi generale, fluidul perfect……… 2 ore 
2. Statica fluidelor: forţe de presiune, ecuaţiile fundamentală a staticii fluidelor, 
    acţiunea fluidelor asupra pereţilor solizi……………………………………………………..  4 ore 
3. Cinematica fluidelor: mişcarea particulelor de fluid, ecuaţia de continuitate,  
    teorema lui Status, câmpuri de viteze, ecuaţiile şi teoremele generale ale  
    dinamicii fluidelor ideale (Euler, forma Lamb, Bernoulli), teorema impulsului,  
    a momentului impulsului…………………………………………………………………….  8 ore  
 4. Noţiuni de analiză dimensională şi teoria similitudinii……………………………………..  2 ore 
 5. Dinamica fluidelor reale: ecauţia lichidelor vâscoase (ecuaţiile Navier-Stokes,  
     ecuaţia Bernoulli pentru un fir şi pentru un curent de lichid real)………………………….   6 ore 
6. Curgerea laminară şi turbulentă. Curgerea prin orificii, ajutaje, deversoare.  
     Curgerea prin conducte circulare……………………………………………………………. 2 ore 
7. Maşini hidraulice: pompe volumice, hidrodinamice………………………………………… 4 ore     



 
 

F. Conţinutul lucrarilor de laborator (14 ore): 
 

1. Măsurarea presiunii, verificarea manometrelor………………………………………… 4 ore 
2. Măsurarea vâscozităţii, a forţelor de impuls……………………………………………  2 ore 
3.  Măsurarea vitezelor (tubul Pitot-Prandl)……………………………………………….  2 ore  
4.  Determinarea debitelor cu ajutorul diagramelor, a regimurilor  
     de mişcare ale fluidelor…………………………………………………………………  4 ore  
5. Determinarea experimentală a coeficienţilor lamda şi rho pentru  
    diferite tipuri de pierderi locale………………………………………………………….  2 ore 

                                                                       
G. Bibliografie de elaborare a cursului 

 
1. Dinu D., Petrea F. Maşini hidraulice şi pneumatice, IMC, 1993;  
2. Petrea Fl, Dinu D., Mecanica fluidelor, IMC, 1994;  
3. Vasilescu Al., Andrei V., Petrea Fl., Probleme de mecanica fluidelor,  
    Univ. Galaţi, Vol.I, 1987;  
4. Vasilescu Al., Bidoaie I., Probleme de hidromecanică, IPG 1970. 
 

H. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi 
 

1. Petrea Fl, Dinu D., Mecanica fluidelor, IMC, 1994;  
2. Vasilescu Al., Andrei V., Petrea Fl., Probleme de mecanica fluidelor,  
    Univ. Galaţi, Vol.I, 1987;  
 



UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI 
FACULTATEA DE MECANICA 
CATEDRA DE TERMOTEHNICA SI MASINI TERMICE 
Adresa: str. Domneasca nr. 111 
Nr. telefon : 0236-414871 
E-mail: valeriu.damian@ugal.ro 
 

 
PROGRAMA ANALITICĂ 

Disciplina: TERMOTEHNICA I 
 

A. Locul disciplinei în planul de învăţământ: 
Anul  II 

Sem. I Sem. II 
Total ore Forme de 

verificare 
Nr. credite Anul 

de 
studi
u 

C L+
S 

C L+S C L+
S 

Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II 

Cod 
disciplină 

Nr. 
ore 

- - 2 1L+
1S 

28 14+
14 

- E - 5 M-D0011 
 

 
B. Obiectivele disciplinei.   
 Prezentarea unor aspecte  generale prin care sa se fixeze cunostinte minime legate de 

fenomenele termice intilnite in tehnica: 
-notiuni fundamentale  privind sistemele termodinamice. 
-principiile de functionare ale masinilor termice si procesele termice aferente acestora: 
compresoare, ajutaje, turbine, motoare cu ardere interna, instalatii de forta cu gaze. 
 

C. Metode de predare – învăţare: prelegerea, dezbaterea, aplicatii practice la fiecare curs, studiul de 
caz, simularea de situaţii,  studiul documentelor curriculare şi al bibliografiei.   

D.  
E. Forme şi metode de evaluare: evaluare continuă ( pondere 30% ) probe practice(laborator) şi 

teme de casă ; evaluare sumativă (pondere 70%) prin probe scrise/orale. 
 
F. Conţinutul cursului    Termotehnica I: 
 

1. Termodinamica generala(8 ore): marimi de stare, lucrul mecanic, caldura, entropie, 
entalpie,  transformarile simple ale gazelor perfecte, ciclul Carnot, principiile I si II ale 
termodinamicii, procese reversibile si ireversibile  pentru  sisteme termodinamice: 
inchis, deschis periodic si  in curgere stabilizata.  

2. Destinderea adiabatica in ajutaje.  Principiul de functionare al turbinelor. Compresoare 
cu piston intr-o treapta de comprimare. Exergie si analiza exergetica(8 ore). 

3. Amestecuri de gaze perfecte. Aerul umed si procese de tratare izobara. Ciclurile ideale 
ale motoarelor cu ardere interna(8 ore): Otto, Diesel lent, Diesel rapid. 

4. Instalatia de forta cu gaze(ciclul Joule). Instalatia de forta cu turbine separate(4 ore). 
 

G. Conţinutul lucrarilor de laborator(14 ore): 

1.  Metode de măsurare a temperaturii        2 ore 
2. Măsurarea presiunii, vitezelor si debitelor la gaze        2 ore 



3. Determinarea dependentei dintre presiunea si temperatura de vaporizare        2 ore 
4. Determinarea parametrilor  aerului  umed        2 ore 
5. Masurarea automata debitelor la gaze cu ajutorul diafragmelor                         4 ore 
6. Ventilatorul centrifugal                                                                                        2 ore 

 
 
Continutul seminariilor(14 ore). Probleme privind:    
 

1. Marimi fizice intilnite in Termotehnica si  unitati de masura-2 ore. 
2. Ecuatia de stare si transformari simple ale gazului perfect-2 ore. 
3. Lucrul mecanic tehnic. Compresorul cu piston-2 ore. 
4. Curgerea prin ajutaje. Turbine-2 ore. 
5. Amestecuri de gaze perfecte-2 ore.  
6. Motoare cu ardere interna-4 ore. 

                                                                       
 

H. Bibliografie : 
1. V. Damian, Cr. Iosifescu, G. Coman-Termotehnica, Ed. Academica-Galati-2005, ISBN-   973-
8316-76-6. 

     2. C. Bogdan- Curs de Termotehnica si maşini termice, Universitatea din Galaţi 1986. 
     3. Termotehnica si maşini termice - Popa B. , Vintila C., Ed. didactica si pedagogica - 
Bucureşti 1977. 
     4. C. Bogdan –Probleme de termotehnica , Universitatea din Galaţi, 1987. 
     5. A. Bejan- Termodinamica tehnica avansata, Ed. Tehnica, Bucuresti, 1996. 
 
 
 
 



UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI 
FACULTATEA DE MECANICĂ 
CATEDRA: ORGANE DE MAŞINI SI GRAFICA 
Adresa: str. Domnească 111, 800201, Galaţi 
Nr. telefon / fax: 0236 414871 / 0236 314463 
 

 
PROGRAMA ANALITICĂ  

Disciplina: ORGANE DE MAŞINI I 
 

A. Locul disciplinei în planul de învăţământ: 
 

 

Anul II 
Sem. I Sem. II 

Total ore Forme de verificare Nr. credite Anul de 
studiu 

C L P C L S C L S Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II 

Cod 
disciplină 

Nr. 
ore 

- - - 2 1 2 28 14 28 - E, V - 4+1 M-D0012 

 
B. Obiectivele disciplinei: 
 
- Deschiderea şi formarea orizontului tehnic interdisciplinar al viitorului specialist din 

domeniul ingineriei mecanice. 
- Asigurarea noţiunilor necesare unei analize sistemice a structurii şi funcţionării oricărei 

maşini şi agregat. 
- Însuşirea principiilor de analiză a solicitărilor care apar în elementele componente ale 

maşinilor şi modul de calcul al acestora în vederea asigurării siguranţei în funcţionare a 
acestora. 

- Însuşirea noţiunilor fundamentale privind proiectarea maşinilor şi mecanismelor cu 
accent asupra dimensionării, verificării şi proiectării organelor de maşini de uz general. 

- Familiarizarea cu metodele moderne de proiectare care urmăresc o alegere corectă a 
materialelor, o stabilire corespunzătoare a dimensiunilor şi a formei pentru asigurarea 
unei fiabilităţi cât mai înalte. 

- Implicarea activă în dezvoltarea gândirii inginereşti creative. 
 
C. Metode de predare - învăţare: 
 
 Prelegerea, explicaţia, studii de caz, aplicaţii practice în laborator, simularea şi 
rezolvarea unor situaţii concrete. 
 
D. Forme şi metode de evaluare: 
 
 Evaluarea continuă în cadrul orelor de aplicaţii (25 %); examinare finală - probă 
scrisă/orală (75%) 
 
E. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă: 
 

1. Probleme generale ale construcţiei de maşini (2 ore) 
2. Principii de calcul ale ingineriei mecanice (8 ore). Caracteristicile mecanice ale 

materialelor utilizate în construcţia de maşini. Forma şi precizia dimensională a organelor de 
maşini. Calculul la solicitări simple şi compuse. Calculul la solicitări variabile. Criterii de 
siguranţă a organelor de maşini. Fiabilitatea organelor de maşini. 

3. Îmbinări nedemontabile (6 ore). Îmbinări nituite. Îmbinări sudate. Îmbinări prin 
lipire. Îmbinări prin încleiere. 

4. Asamblări demontabile (12 ore). Asamblări filetate: clasificarea filetelor; elemente 



geometrice; materiale pentru şurub şi piuliţă; momentul de frecare din filet; condiţia de 
autofrânare; momentul de frecare dintre piuliţă şi suprafaţa de reazem; calculul filetului; 
calculul asamblărilor cu şuruburi fără strângere iniţială.; calculul asamblărilor cu şuruburi cu 
strângere iniţială; calculul la oboseală a asamblărilor cu şuruburi cu strângere iniţială; calculul 
asamblărilor cu şuruburi solicitate excentric; calculul şuruburilor solicitate la şoc. Asamblări 
între butuci şi arbori: asamblări cu pene; asamblări canelate; asamblări presate, asamblări 
poligonale. Asamblări elastice: arcuri cu tensiuni de tracţiune-compresiune; arcuri cu tensiuni 
de torsiune; arcuri cu tensiuni de încovoiere. 
 
F. Conţinutul aplicaţiilor practice (laborator) număr de ore pentru fiecare temă: 

 
Lucrarea nr. 1 - Determinarea experimentală a rezistenţei la oboseală. Calculul 

rezistenţei la oboseală a organelor de maşini (2 ore); 
Lucrarea nr. 2 - Determinarea experimentală a coeficientului de frecare la asamblările 

cu şuruburi (2 ore); 
Lucrarea Nr. 3 - Determinarea experimentală a capacităţii portante a unei asamblări cu 

şuruburi încărcată cu forţe transversale (2 ore); 
Lucrarea nr. 4 - Determinarea rigidităţii elementelor unei asamblări cu şuruburi cu 

strângere iniţială (2 ore); 
Lucrarea nr. 5 - Determinarea capacităţii portante a unei asamblări cu brăţară elastică 

(2 ore); 
Lucrarea nr. 6 - Determinarea experimentală a repartiţiei sarcinii în lungul unei 

îmbinări prin sudură de colţ bilaterală (2 ore); 
Lucrarea Nr. 7 - Determinarea experimentală a caracteristicii elastice a arcurilor 

elicoidale(2 ore); 
Laboratorul este dotat cu standuri adecvate fiecărei lucrări, echipate cu maşini de 

încercat şi aparatură aferentă înregistrării şi redării informaţiilor privind testele efectuate în 
cadrul fiecărei lucrări. 

Există îndrumar de laborator: “Organe de maşini. Îndrumar pentru lucrări de 
laborator”, Editura Fundaţiei Universitare 'Dunărea de jos' Galaţi, 2002 . Tema proiectului se 
va alege ca fiind una din temele: 

- proiectarea unui robinet cu ventil sau cu sertar; 
- proiectarea unui vinci; 
- proiectarea unei prese cu şurub 
- proiectarea unui recipient sub presiune în construcţie sudată. 

 
G. Bibliografie de elaborare a cursului: 

 
1. Ştefănescu I.I., "Organe de maşini",Vol II, Lito Universitatea "Dunărea de Jos" din 

Galaţi, 1993. 
2. Ştefănescu I.I., "Organe de maşini. Îndrumar pentru lucrări de laborator" Editura 

Fundaţiei Universitare "Dunărea de Jos" din Galaţi, 2002. 
3. Ştefănescu I.I., Spânu C."Asamblări cu flanşe", Editura Evrika, Brăila, 1999. 
4. Ştefănescu I.I., Chiriţă G., Milea Fl.,"Transmisii şi asamblări cu şuruburi", Editura 

Fundaţiei Universitare "Dunărea de Jos" din Galaţi, 2004. 
5. Gafiţanu, M. ş.a., "Organe de maşini", vol. I şi II, Editura Tehnică, Bucureşti 1983, 

1985. 
6. Crudu I., "Bazele proiectării în organe de maşini", Editura Alma, Galaţi, 2000. 
7. Chişiu, Al., ş.a., 'Organe de maşini', Editura didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1981. 
8. Manea, Gh., ş.a., 'Organe de maşini', vol I, Editura Tehnică, Bucureşti, 1970. 
 
 



 
H. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi 

1. Gafiţanu, M. ş.a., "Organe de maşini", vol. I, Editura Tehnică, Bucureşti 1983. 
2. Manea, Gh., ş.a., "Organe de maşini”, vol I, Editura Tehnică, Bucureşti, 1970. 

 
 
 



UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI 
FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT 
CATEDRA / DEPARTAMENTUL: Jocuri sportive şi educaţie fizică 
Adresa:  
Nr. telefon / fax:  
E-mail: gabriel.manolache@ugal.ro 
 

 
PROGRAMA ANALITICĂ 

 
Disciplina: EDUCAŢIE FIZICĂ SI SPORT 

 
A. Locul disciplinei în planul de învăţământ: 

Anul II 
Sem. I Sem. II 

Total ore Forme de verificare Nr. credite Anul 
de 
studiu C L C L C L Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II 

Cod 
disciplină 

Nr. 
ore 

- 2 - - - 28 V - 2 - M-C0002 

 
B. Obiectivele disciplinei: 

• Dezvoltarea fizica armonioasa; 
• Deprinderea activitatii in echipa; 
• Insusirea regulilor de joc: fotbal, volei, handbal  ; 
• Dezvoltarea capacităţii de elaborare a unei strategii de joc. 
 

C. Metode de predare – învăţare: explicaţia, exemplificarea, simularea de situaţii, metode de 
lucru în grup si individual. 

 
D. Forme şi metode de evaluare: evaluare continuă (pondere 30%) prin teste periodice de 

aptitudini; evaluare sumativă (pondere 70%) prin probe finale. 
 
E. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă: 

 
1. ATLETISM (8L) 

1. Şcoala alergării şi a săriturii.....................................................2L 
2. Dezvoltarea vitezei (reacţie, deplasare)................................... 2L 
3. Dezvoltarea rezistenţei generale (capacitate de efort aerobă)...2L 
4. Dezvoltarea forţei generale........................................................2L 

 
2. JOCURI SPORTIVE (la alegere)(20L) 
                              A. Fotbal 

1. Crearea unor automatisme ale unor elemente din joc: 
                          -  preluare, transmitere............2L 
2. Preluare, conducere, transmitere.................2L 
3. Preluarea conducere, dribling, transmitere.2L 
4. Preluare, conducere, tras la poartă..............2L 
5. Combinaţii în doi, trei cu tras la poartă.......2L 
6. Folosirea jocurilor cu număr redus de jucători pentru asamblarea elementelor şi procedeelor 

tehnico-tactice.............................................6L 
7. Evaluare (probe şi norme de control): 

-    fizice(viteza 50 m); 
- forţă braţe; 
- abdomen; 



                              -    rezistenţă..............................4L. 
 
 
                                     B. Volei 
     1.Crearea unor automatisme ale unor elemente din joc. 

(preluarea de jos cu două mâini)..................................................................2L 
     2.  Preluarea de sus cu două mâini – pas.............................................................2L 
     3.  Serviciul de jos. Serviciul de sus....................................................................2L 
     4.  Combinaţie în doi cu finalizare.......................................................................4L 
     5.  Învăţarea aşezării în teren în sistem................................................................2L 
     6.  Metodica învăţării plonjonului înainte-înapoi.................................................4L 
     7.  Evaluare la volei: serviciul de jos, preluarea de jos, preluarea de sus – pas...4L 
 

F. Bibliografie de elaborare a lucrărilor practice 
1. Ardeleanu T.- Particularităţile dezvoltării calităţilor motrice atletism,I.E.F.S. 

Bucureşti 1982. 
2. Cojocaru, V. - Strategia pregătiri juniorilor de înaltă performanţă,  Ed. Axis Mundi, 

Bucureşti, 2000. 
3. Drăgan A. -  Fotbal – concepţii, metode şi mijloace, Ed. Mongabit, Galaţi, 2006. 
4. Pop N. - Atletism – metodica predării, Fundaţia Univ. „Dunărea de Jos”, Galaţi, 

2001. 
5. N. Murafa, Şt. Stroie - “Jocul de Volei”, Editura Uniunii de Cultură Fizică şi Sport – 

1967. 
6. Tatu. T. - Atletism  - îndrumar pentru antrenamentul juniorilor, Ed. Stadion, 1973. 

 
 
 
 



UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI 
FACULTATEA DE MECANICĂ 
CATEDRA: ORGANE DE MAŞINI SI GRAFICA 
Adresa: str. Domnească 111, 800201, Galaţi 
Nr. telefon / fax: 0236 414871 / 0236 314463 
 

 
PROGRAMA ANALITICĂ  

Disciplina: ORGANE DE MAŞINI II 
 

A. Locul disciplinei în planul de învăţământ: 
 

 

Anul III 
Sem. I Sem. II 

Total ore Forme de verificare Nr. credite Anul de 
studiu 

C   L P C L P C L P Sem. I Sem. I Sem. I Sem. I 

Cod 
disciplină 

Nr. 
ore 

3 1 2 - - - 42 14 28 E+V - 5+2 - M-D0012 

 
B. Obiectivele disciplinei: 
 
- Deschiderea şi formarea orizontului tehnic interdisciplinar al viitorului specialist din 

domeniul ingineriei mecanice. 
- Asigurarea noţiunilor necesare unei analize sistemice a structurii şi funcţionării oricărei 

maşini şi agregat. 
- Însuşirea principiilor de analiză a solicitărilor care apar în elementele componente ale 

maşinilor şi modul de calcul al acestora în vederea asigurării siguranţei în funcţionare a 
acestora. 

- Însuşirea noţiunilor fundamentale privind proiectarea maşinilor şi mecanismelor cu accent 
asupra dimensionării, verificării şi proiectării organelor de maşini de uz general; 

- Familiarizarea cu metodele moderne de proiectare care urmăresc o alegere corectă a 
materialelor, o stabilire corespunzătoare a dimensiunilor şi a formei pentru asigurarea unei 
fiabilităţi cât mai înalte. 

- Implicarea activă în dezvoltarea gândirii inginereşti creative. 
 
C. Metode de predare - învăţare: 
 
 Prelegerea, explicaţia, studii de caz, aplicaţii practice în laborator, simularea şi rezolvarea 
unor situaţii concrete. 
 
D. Forme şi metode de evaluare: 
 
 Evaluarea continuă în cadrul orelor de aplicaţii (25 %); examinare finală - probă scrisă/orală 
(75 
 
E. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă: 
 

1. Transmisii mecanice.  
1.1. Transmisii mecanice prin angrenare (14 ore): Clasificarea angrenajelor. Materiale, 

tratamente termice pentru roţi dinţate şi tehnologii de danturare. Cauzele distrugerii angrenajelor. 
Angrenaje cilindrice cu dinţi drepţi: elemente geometrice, calculul angrenajului cilindric cu dinţi 
drepţi la încovoiere şi contact; Angrenaje cilindrice cu dinţi înclinaţi: elemente geometrice, 
angrenajul echivalent, forţe în angrenajul cilindric cu dinţi înclinaţi, calculul angrenajului cilindric 
cu dinţi înclinaţi la încovoiere şi contact; Angrenaje conice: tipuri de danturi conice, roata plană de 
referinţă, elementele geometrice ale angrenajului conic cu dinţi drepţi, calculul angrenajului conic 



cu dinţi drepţi la încovoiere şi contact; Angrenaje cu axe încrucişate: clasificare, angrenaje melcate: 
elemente geometrice şi cinematice, materiale, forţe în angrenajul melc-roată melcată, calculul 
angrenajului melcat la încovoiere şi contact; Calculul termic al angrenajelor; Mecanisme cu roţi 
dinţate.  

1.2. Transmisii cu roţi de fricţiune (2 ore): Clasificare; Calculul transmisiilor cu roţi de 
fricţiune cilindrice; Calculul transmisiilor cu roţi de fricţiune conice; Variatoare cu roţi de fricţiune.  

1.3. Transmisii prin curele (3 ore): Clasificare; Capacitatea de tracţiune, Forţe şi solicitări 
principale într-o curea, Calculul transmisiilor cu curele late, Calculul transmisiilor cu curele 
trapezoidale, Variatoare cu curele.  

1.4. Transmisii prin lanţ (3 ore): Clasificare, Forţe în transmisia prin lanţ, Calculul 
transmisiilor prin lanţ. 

2. Organele mişcării de rotaţie: Osii şi arbori (4 ore): clasificare, materiale, 
predimensionarea arborilor, verificarea la oboseală, verificarea la rigiditate, verificarea la turaţie 
critică. Lagăre de alunecare (4 ore): construcţie, materiale, calculul lagărelor cu frecare U,L,M, 
calculul lagărelor hidrodinamice, lagăre hidrostatice. Lagăre cu rostogolire (rulmenţi) (4 ore): 
Clasificare, simbolizare, Calculul la durabilitate a rulmenţilor rotitori, calculul rulmenţilor 
nerotitori, ungerea rulmenţilor. Cuplaje (4 ore): Cuplaje permanente fixe, Cuplaje permanente 
compensatoare, Cuplaje intermitente comandate, Cuplaje intermitente automate, Cuplaje de 
siguranţă. 

3. Organele mecanismului bielă manivelă (2 ore): Forţe în mecanismul bielă-manivelă, 
Pistoane, Biela: calculul bielei, Arbori cotiţi. 

4. Organe pentru conducerea, comanda, reţinerea şi etanşarea fluidelor (2 ore). 
 

F. Conţinutul aplicaţiilor practice (laborator) număr de ore pentru fiecare temă: 
 

Tema proiectului se va alege ca fiind una din temele: 
- proiectarea unui grup de acţionare alcătuit dintr-un motor electric, o transmisie cu curele şi 

un reductor în două trepte; 
- proiectarea unui grup de acţionare alcătuit dintr-un motor electric, o transmisie cu curele şi 

un variator cu roti de frictiune. 
 
G. Bibliografie de elaborare a cursului: 
 

1. Ştefănescu I.I., "Organe de maşini",Vol II, Lito Universitatea "Dunărea de Jos" din 
Galaţi, 1993. 

1. Ştefănescu I.I., "Organe de maşini. Îndrumar pentru lucrări de laborator" Editura 
Fundaţiei Universitare, galati, 2004 

2. Ştefănescu I.I., Chiriţă G., Milea Fl.,"Transmisii şi asamblări cu şuruburi", Editura 
Fundaţiei Universitare "Dunărea de Jos" din Galaţi, 2004. 

3. Gafiţanu, M. ş.a., "Organe de maşini", vol. I şi II, Editura Tehnică, Bucureşti 1983, 
1985. 

4. Crudu I., "Bazele proiectării în organe de maşini", Editura Alma, Galaţi, 2000. 
5. Chişiu, Al., ş.a., “Organe de maşini”, Editura didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1981. 
6. Manea, Gh., ş.a., “Organe de maşini”, vol I, Editura Tehnică, Bucureşti, 1970. 
 

H. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi 
 

1. Gafiţanu, M. ş.a., "Organe de maşini", vol. I si II, Editura Tehnică, Bucureşti 1983. 
2. Ştefănescu I.I., "Organe de maşini",Vol II, Lito Universitatea "Dunărea de Jos" din 
Galaţi, 1993. 

 



UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI 
FACULTATEA DE MECANICA 
CATEDRA CONSTRUCŢII DE MAŞINI, ROBOTICĂ ŞI SUDARE  
SPECIALIZAREA: TEHNOLOGIA CONSTRUCŢIILOR DE MAŞINI 
Adresa:Str. Domneasca nr. 111 

                              Nr. telefon / fax:  +40.236.484.172 
      E-mail: ovidiu.ciocan@ugal.ro 

 
PROGRAMA ANALITICĂ 

Disciplina: ACŢIONĂRI HIDRAULICE ŞI PNEUMATICE 
 

 
A. Locul disciplinei în planul de învăţământ: 
 

Anul IV 
Sem. I Sem. II 

Total ore Forme de verificare Nr. credite Anul 
de 
studiu C L,P - - C L Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II 

Cod 
disciplină 

Nr. 
ore 

3 1,2 
 

- - 42 14, 
28 

E, V - 5+2 - M-D0015 

 
B. Obiectivele disciplinei:  
 

Disciplina "Acţionări Hidraulice şi Pneumatice", prin orele de curs si lucrări practice 
prevăzute, realizează studiul teoretic si experimental al aparaturii ce intră în componenţa 
sistemelor hidropneumatice actuale in vederea proiectării, încercării si exploatării acestora. Se 
urmăresc în special următoarele elemente: 

            ● Familiarizarea studenţilor cu  aparatura sistemelor hidropneumatice; 
● Analiza constructiv funcţională a aparaturii sistemelor hidropneumatice; 
● Calculul parametrilor de lucru şi criteriile pe baza cărora se face alegerea aparaturii 

sistemelor hidropneumatice; 
● Dezvoltarea capacităţii de proiectare, execuţie şi exploatare a aparaturii sistemelor 

hidropneumatice; 
 

C. Metode de predare – învăţare: 
 

Prelegerea interactivă, prezentare detaliilor constructive ale aparaturii sistemelor 
hidropneumatice cu retroproiector sau MS PowerPoint, conversaţia, dezbaterea,  metode de 
dezvoltare a gândirii şi creaţiei tehnice, studiu individual şi documentare pe internet. 

  
D. Forme şi metode de evaluare: 
  

●Evaluare continuă şi progresivă ( pondere 30 - 40% ) prin metode orale, probe practice 
(laboratoare, cunoaştere practică, studiu individual);  

● Evaluare sumativă (pondere 60 -70%) prin probă scrisă. 
 

E. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare capitol: - 42 ore 
 
1. Principii şi legi fundamentale din mecanica fluidelor cu aplicaţii în acţionările hidropneumatice. 
Ecuaţiile generale de mişcare a fluidelor, principiile conservării masei şi a energiei, ecuaţia energiei şi 
puterii hidrostatice; - 2 ore 
2. Reprezentarea multivariabilă (multipolară) a sistemelor hidraulice. Aplicaţii ale reprezentării 
multipolare; - 4 ore 
1. Noţiuni introductive privind sistemele hidropneumatice; - 6 ore 
2. Pompe şi motoare  hidrostatice rotative şi liniare; –6 ore 

3. Aparatura de distribuţie;  - 5 ore 
4. Aparatura pentru reglarea presiunii; - 4 ore 



5. Aparatura pentru reglarea debitului. - 4 ore 
6. Analiza  aparaturii auxiliare a sistemelor hidrostatice: acumulatoare, rezervoare, filtre, etanşări şi 

tehnici de racordare; - 3 ore 
8. Analiza structurală şi principii de calcul a sistemelor de acţionare hidrostatică; - 4 ore 
9. Construcţia si calculul aparaturii pneumatice; - 6 ore 
10. Structura sistemelor de acţionare pneumatică. - 4 ore 
 

F. Conţinutul lucrărilor de laborator / număr de ore pentru fiecare temă: 
 

1.  Simbolizarea aparatuii sistemelor hidropneumatice; - 2 ore 
2. Analiza constructivă şi calculul unor parametri funcţionali la pompe şi motoare  

hidrostatice rotative şi liniare ; - 4 ore 
3. Analiza constructivă şi calculul unor parametri funcţionali la aparatura pentru reglarea 

debitului; - 2 ore 
4. Analiza constructivă şi calculul unor parametri funcţionali la aparatura pentru reglarea 

presiunii; - 2 ore 
5. Analiza constructivă şi calculul unor parametri funcţionali la aparatura pneumatică; - 2 

ore;  
6. Aplicaţii practice privind calculul sistemelor hidropneumatice. - 2 ore 

 
G. Conţinutul proiectului 
   
 Se va proiecta o instalaţie hidraulică a cărei parametrii vor fi stabiliti pentru fiecare student 

în parte. 
 
 

H. Bibliografie de elaborare a cursului 
 

1.   Vasilescu Al., Andrei, V. – Mecanica fluidelor şi maşini hidraulice, Universitatea din 
Galaţi. 1984; 

2.   Oprean A, şi col. – Acţionări şi automatizări hidraulice. Sisteme mecano-pneumo-
electrohidraulice, Editura Tehnică, Bucureşti, 1983; 

3.  Constantin E. – Acţionări hidrostatice, Editura tehnică, Bucureşti, 1999. 
4.  Ionescu F., şi colab. - Mecanica fluidelor şi acţionări hidraulice şi pneumatice, Editura 

Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1980. 
5.  Oprean A., şi colab. – Acţionări hidraulice. Elemente şi sisteme. Editura Tehnică, 

Bucureşti, 1984. 
6.   Marin V., şi colab. – Sisteme hidraulice de acţionare şi reglare automată. Probleme 

practice. Editura Tehnică, Bucureşti, 1981. 
7.   Constantin E., Ciocan, O. – Proiectarea şi construcţia acţionărilor hidropneumatice. 

Acţionări hidrostatice tehnologice. Universitatea din Galaţi, 1988. 
8. Ciocan O., Dima M. – Elemente de proiectare a sistemelor de acţionare hidrostatică, 

Editura BREN, Bucureşti, 2002. 
9. Ciocan O., Nicoară D. – Sisteme hidrostatice ale maşinilor unelte, Editura EVRICA, 

Brăila, 2002.  
10. Cosoroabă V., şi colab. – Acţionări pneumatice, Bucureşti, Editura Tehnică,  1981. 
11. Stanciu St., si colab – Sisteme hidrostatice portante, Bucureşti, Editura Tehnică,  1985. 
12. Oprean A., şi colab.- Sistemele hidrostatice ale maşinilor unelte şi preselor. Editura 

Tehnică,  Bucureşti 1965. 
13. Oprean A., şi colab.- Acţionări şi automatizări hidraulice. Modelare, simulare, 

încercare. Editura Tehnică,  Bucureşti 1989. 
14. Diaconescu I., şi colab. – Maşini unelte. Editura Transporturilor şi Telecomunicaţiilor. 

Bucureşti 1962; 
15. Hapenciuc  A., Constantin V. – Acţionări Pneumatice, elemente componente. Editura 

Fundaţiei Universitare “  Dunărea de Jos “, Galaţi, 2005. 



 
I. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi 
 

1.  Constantin E. – Acţionări hidrostatice, Editura tehnică, Bucureşti, 1999. 
2.   Constantin E., Ciocan, O. – Proiectarea şi construcţia acţionărilor hidropneumatice. 

Acţionări hidrostatice tehnologice. Universitatea din Galaţi, 1988. 
3. Ciocan O., Dima M. – Elemente de proiectare a sistemelor de acţionare hidrostatică, 

Editura BREN, Bucureşti, 2002. 
4. Hapenciuc  A., Constantin V. – Acţionări Pneumatice, elemente componente. Editura 

Fundaţiei Universitare “  Dunărea de Jos “, Galaţi, 2005. 
Data întocmirii: 04 februarie 2007 
 
 
 



UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI 
FACULTATEA DE MECANICA 
CATEDRA DE TERMOTEHNICA SI MASINI TERMICE 
Adresa: str. Domneasca nr. 111 
Nr. telefon : 0236-414871 
E-mail: valeriu.damian@ugal.ro 
 

 
PROGRAMA ANALITICĂ 

Disciplina: TERMOTEHNICA II 
 

A. Locul disciplinei în planul de învăţământ: 
Anul III 

Sem. I Sem. II 
Total ore Forme de 

verificare 
Nr. credite Anul 

de 
studi
u 

C L C L C L Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II 

Cod 
disciplină 

Nr. 
ore 

2 1   28 14 E  4  M-D0011 
 

 
B. Obiectivele disciplinei.   
 Prezentarea unor aspecte  generale prin care sa se fixeze cunostinte minime legate de 
fenomenele termice privind: 

-termodinamica vaporilor. 
-instalatii de forta cu vapori; instalatii frigorifice si pompe de caldura. 
-arederea combustibililor. 
-transmiterea caldurii si schimbatoare de caldura. 

C. Metode de predare – învăţare: prelegerea, dezbaterea, aplicatii practice la fiecare curs, studiul de 
caz, simularea de situaţii,  studiul documentelor curriculare şi al bibliografiei.   

 
D. Forme şi metode de evaluare: evaluare continuă ( pondere 30% ) probe practice(laborator) şi teme 

de casă ; evaluare sumativă (pondere 70%) prin probe scrise/orale. 
 
E. Conţinutul cursului: 
 

1. Termodinamica vaporilor. Tabele si diagrame. Transformari termodinamice. Instalatii de 
forta cu abur(ciclul Rankine). Instalatia cu termoficare. Instalatii frigorifice si pompe de 
caldura(8 ore). 

2. Arderea combustibililor. Ecuatii de ardere. Analiza gazelor arse. Calculul temperaturii de 
ardere(8 ore). 

3. Transmiterea caldurii in regim stationar si nestationar(12 ore): conductie, convectie, 
radiatie. Schimbul complex de caldura. Schimbatoare de caldura: tipuri constructive, 
calculul diferentei medii logaritmice de temperatura, calculul suprafetei de schimb de 
caldura. Schimbul de caldura in regim nestationar. 

 
F. Conţinutul lucrarilor de laborator: 

 
1. Determinarea puterii calorice a combustibililor solizi si lichizi           2 ore                                         
2. Influenta coeficientului de aer asupra temperaturii de ardere    2 ore 
3. Analiza gazelor de ardere cu analizorului portabil Orsat    2 ore 
4. Determinarea conductivităţii termice a materialelor  cu instalaţia  Dr. Bock  2 ore 
5. Studiul convectiei libere    2 ore 
6. Studiul convectiei forţate    2 ore 
7. Determinarea coeficientului de radiaţie    2 ore 
8. Studiul unui schimbator de caldura teava in teava                              2 ore 



 
 
G. Bibliografie : 
 1. V. Damian, Cr. Iosifescu, G. Coman-Termotehnica, Ed. Academica-Galati-2005, ISBN-   
973-8316-76-6. 
      2. C. Bogdan- Curs de Termotehnica si maşini termice, Universitatea din Galaţi 1986. 
      3. Termotehnica si maşini termice - Popa B. , Vintila C., Ed. didactica si pedagogica - 
Bucureşti 1977. 
      4. C. Bogdan –Probleme de termotehnica , Universitatea din Galaţi, 1987. 
      5. A. Bejan- Termodinamica tehnica avansata, Ed. Tehnica, Bucuresti, 1996. 
 
 

 



UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI 
FACULTATEA DE MECANICĂ  
CATEDRA CONSTRUCŢII DE MAŞINI, ROBOTICĂ ŞI SUDARE 
SPECIALIZAREA: TEHNOLOGIA CONSTRUCŢIILOR DE MAŞINI 
Adresa: str. Domnească 111, 800201 – Galaţi 
Nr. telefon / fax: 0236/414872, int. 400 
E-mail: virgil.teodor@ugal.ro 

 
 

PROGRAMA ANALITICĂ 
Disciplina: TEORIA AŞCHIERII 

 
A. Locul disciplinei în planul de învăţământ: 

Anul III 
Sem. I Sem. II 

Total ore Forme de verificare Nr. credite Anul 
de 

studiu C L C S C S Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II 

Cod 
disciplină 

Nr. 
ore 

2 1 - - 28 14 V - 4 - M-S2101 

 
Obiectivele disciplinei: Însuşirea de către studenţi a fundamentelor fizicii aşchierii 

materialelor, în scopul unei bune cuprinderi de către aceştia a principiilor generale ale prelucrărilor 
în sistemele tehnologice-maşina unealtă; sculă; dispozitiv de prelucrare; piesă. 

Formarea unei deprinderi, în baza acumulării cunoştinţelor specifice, în calculul regimurilor de 
lucru, la diferite procedee de ascuţire şi conducerea procesului. 

 
B. Metode de predare – învăţare: prelegerea; activităţi practice în laborator. Realizarea de 

lucrări practice în grup în hala de maşini-unelte. Realizarea unui raport pe semestru, pe teme 
indicate, şi în baza unor cercetări experimentale proprii. 

 
C. Forme şi metode de evaluare: evaluare continuă (pondere 30%) – raport pe teme indicate - 

20% ; examen final 50%. 
 
D. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă:  

 
Partea I. Fizica procesului de aşchiere (16 ore) 

1. Elemente generale privind procedeele de prelucrare prin aşchiere (2): rabotarea, 
mortezarea, strunjirea, burghierea, lărgirea, alezarea, frezarea, rectificarea. 

2. Mişcări de aşchiere (2). Definiţii, unităţi de măsura, sisteme de referinţa. Ecuaţii 
cinematice ale traiectoriilor sculei faţă de semifabricat. 

3. Elementele sculei aşchietoare-terminologie (2). Geometria sculelor aşchietoare. Geometria 
funcţionala şi constructiva a sculei aşchietoare. 

4. Analiza procesului de aşchiere ortogonala (2). Modele ale formarii aşchiei (modelul zonei 
înguste, formarea aşchiei discontinue, modelul curgerii hidrodinamice. Fenomene plastice 
secundare la aşchiere. 

5. Forţa de aşchiere (2). Componente, determinarea componentei principale. Influenta 
factorilor asupra mărimii forţei de aşchiere.  Ipoteza comprimării plastice. 

6. Fenomene termice în procesul de aşchiere  (2). Lucrul mecanic de aşchiere. Surse de 
căldura. Bilanţul termic la aşchiere. Influenta factorilor asupra temperaturii zonei active a sculei. 

7.  Formarea suprafeţei prelucrate prin aşchiere (2). Rugozitatea geometrica. Influenta 
factorilor asupra rugozităţii suprafeţelor prelucrate. 

8. Fluide active de ungere si răcire (2). Proprietăţi, moduri de utilizare a fluidelor active de 
ungere-răcire. 

9. Rabotarea, mortezarea. Scheme de generare a suprafeţelor. Regimul de aşchiere. Calitatea 
suprafeţelor generate. Echipamente specifice. 



10. Strunjirea. Scheme de generare a suprafeţelor. Regimul de aşchiere. Calitatea suprafeţelor 
generate. Echipamente specifice. Particularităţi ale procesului de strunjire a suprafeţelor complexe 
(suprafeţe elicoidale, suprafeţe cu directoare spirala). 

11. Prelucrarea găurilor prin aşchiere. Burghierea, lărgirea şi alezarea. Scheme de generare. 
Regimuri de lucru. Echipamente specifice. 

12. Brosarea. Scheme de broşare. Particularităţi ale procesului de broşare. Regimuri de lucru. 
Rezistenta de aşchiere, viteza de aşchiere, calitatea suprafeţelor. Echipamente specifice. 

13. Frezarea. Frezarea cilindrica si cilindro-frontala. Regimuri de lucru. Performante ale 
procesului. Scule specifice. 

14. Procese prin abraziune. Abrazivi, lianţi, corpuri abrazive. Formarea aşchiei la rectificare - 
particularităţi. Procedee de rectificare. Regimuri de lucru. Calitatea suprafeţei generate. 
 

E. Conţinutul seminariilor / număr de ore pentru fiecare temă: 
1. Instruirea referitoare la normele de protecţie a activităţii ce trebuie respectata în laborator, în 
domeniul aşchierii şi sculelor aşchietoare (2 ore). 
2. Comprimarea plastica a aşchiei. Zona de deformare plastica la aşchiere (2 ore). 
3. Rabotarea (2 ore). 
4. Broşarea (2 ore).  
5. Strunjirea (2 ore). 
6. Prelucrarea alezajelor (2 ore). 
7. Rectificarea (2 ore). 

 
F. Bibliografie de elaborare a cursului 

1. Oancea, N., Neagu, M., Metode numerice pentru profilarea sculelor. Vol. II, Universitatea din 
Galaţi, Rotaprint, 1992; 
2. Oancea, N., Arbureanu, C., Metode numerice pentru profilarea sculelor. vol. III, Universitatea 
din Galaţi, Rotaprint, 1993; 
3. Oancea, N., Metode numerice pentru profilarea sculelor. Vol. IV, Universitatea din Galaţi, 
Rotaprint, 1995; 
4. Oancea, N., Metode numerice pentru profilarea sculelor. Vol. V, Universitatea din Galaţi, 
Rotaprint, 1997; 
5. Oancea, N., Metode numerice pentru profilarea sculelor. Vol. VI, Universitatea din Galaţi, 
Rotaprint, 1998; 
6. Oancea, N., Metode numerice pentru profilarea sculelor. Vol VII. Universitatea din Galaţi, 
Rotaprint, 2000. 
 

G. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi1 
1. Oprean, A., Bazele aschierii si generarii suprafetelor, E.D.P.,1987 
2. Oancea, N., Neagu, M., Fetecau, C., Procese de aschiere, experimente de laborator, Editura 

Tehnica-Info, Chisinau, 2002 
 
 

                                                 
1 Este de preferat ca bibliografia minimală de studiu pentru studenţi să identifice cu claritate şi precizie capitolele pe 
care studenţii le au de parcurs pentru atingerea obiectivelor de predare şi învăţare, eventual fiind particularizată în 
funcţie de tematica cursurilor şi seminarelor. 



UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI 
FACULTATEA DE MECANICĂ  
CATEDRA CONSTRUCŢII DE MAŞINI, ROBOTICĂ ŞI SUDARE 
SPECIALIZAREA: TEHNOLOGIA CONSTRUCŢIILOR DE MAŞINI 
Adresa: str. Domnească 111, 800201 - Galaţi 

                             Nr. telefon / fax: 0236/414872, int. 390 
                             Email: catalin.fetecau@ugal.ro 
                         
 

PROGRAMA ANALITICĂ 
Disciplina: PROIECTAREA SCULELOR AŞCHIETOARE 

 
A. Locul disciplinei în planul de învăţământ: 

Anul III 
Sem. I Sem. II 

Total ore Forme de verificare Nr. credite Anul 
de 

studiu C L C P C L;P Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II 

Cod 
disciplină 

Nr. ore 2 2 2 2 56 56 E E;V 4 4+2  M-S2102 

 
B. Obiectivele disciplinei: 

• Asimilarea cunoaştinţelor necesare proiectării sculelor de diferite tipuri în vederea 
îndepărtării adaosului de prelucrare prin aşchiere şi generării suprafeţelor pieselor; 

• Analiza geometriei constructive şi funcţionale a sculelor aşchietoare; 
• Prezentarea materialelor pentru scule şi domeniile de utilizare în cadrul fiecărui tip de 

sculă; 
• În cadrul fiecărui tip de sculă, se prezintă forma constructivă, calculul profilului, rezistenţa 
şi forma dinţilor, modul de poziţionare-fixare, schema de ascuţire, elementele de fixare a 
dinţilor demontabili etc. 

• În partea doua a cursului se prezintă soluţii constructiv-funcţionale de scule elaborate în 
ţară şi în străinătate. 

 
C. Metode de predare – învăţare:  
Prelegerea, facilitatea asimilării cunoştinţelor teoretice prin exemplificări practice de laborator, 
formarea aptitunilor de proiectare inginerească în strânsă legătură cu rigoarea proceselor 
tehnologice, conform indicaţiilor din standardele de calitate, studiul documentelor curriculare şi 
al bibliografiei.   
 
D. Forme şi metode de evaluare:  
Evaluare continuă ( pondere 25% ) prin probe scrise, practice şi teme de casă din tematica 
disciplinei şi evaluare sumativă (pondere 75%) prin probe scrise/orale. 
 
E. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă: 
 

I. Noţiuni de bază în proiectarea sculelor aşchietoare – 3 cursuri: 
1. Introducere / 2 ore 
Scurt istoric privind dezvoltarea sculelor aşchietoare. Rolul sculelor aşchietoare în 
industria construcţiei de maşini. Preocupări actuale în proiectarea sculelor aşchietoare 
2. Structura sculelor aşchietoare / 2 ore 
Definiţia şi destinaţia sculelor. Clasificarea sculelor aşchietoare. Părţile componente şi 
geometria sculelor. Sisteme de referinţă. Relaţii dintre unghiurile din planele secante Pf  
şi Pp. Parametrii geometrici funcţionali.  
3. Materiale pentru scule aşchietoare / 2 ore 
Oţeluri pentru scule: carbon, aliate şi rapide. Carburi metalice, plăcuţe; simbolizare, 
compoziţie, domenii de utilizare, căi de economisire şi refolosire. Materiale mineralo-
ceramice. Materiale extradure: diamante sintetice, nitrura cubică de bor. 
 



 
II. Calculul şi construcţia sculelor aşchietoare – 14 cursuri 

 
4. Calculul şi construcţia cuţitelor / 6 ore 
Clasificarea cuţitelor. Cuţite cu plăcuţe din carburi metalice: fixarea plăcuţelor, metode 
de spiralare şi fragmentare a aşchiilor.Calculul de rezistenţă şi rigiditate. Cuţite profilate: 
calculul profilului cuţitelor radiale, tangenţiale şi disc, elemente constructive, metode de 
fixare, ascuţire. 
5. Calculul şi construcţia sculelor pentru prelucrarea alezajelor / 6 ore 
Generalităţi, clasificare. Burghie: părţi componente, geometrie, metode de îmbunătăţire 
a condiţiilor de aşchiere, proiectarea constructiv-dimensională, ascuţire. Burghie 
speciale. Lărgitoare: monobloc, cu dinţi demontabili. Alezoare: fixe şi reglabile. 
6. Calculul şi construcţia broşelor/ 4 ore 
Generalităţi, clasificare. Broşe pentru prelucrări interioare: părţi componente, geometrie, 
proiectare constructiv-dimensională. Broşe pentru exterior şi broşe speciale. Ascuţirea 
broşelor.  
7. Calculul şi construcţia frezelor/ 6 ore 
Parametrii procesului de frezare. Clasificarea frezelor. Părţile componente şi geometria 
frezelor cu dinţi frezaţi şi detalonaţi. Curbe de detalonare. Proiectarea frezelor cu dinţi 
frezaţi (forme de dinţi, numărul de dinţi, diametrul exterior, diametrul alezajului, 
etc.);freze cilindrice, cilindro-frontale, pentru canelat, freze disc, unghiulare, capete de 
frezat. Proiectarea frezelor cu dinţi detalonaţi. Detalonarea dublă, oblică, după o linie 
dreaptă. Freze detalonate cu unghi de degajare pozitiv. 
8. Calculul şi construcţia sculelor pentru filetare/ 6 ore 
Parametrii procesului de filetare. Cuţite de filetare: calculul geometric şi constructiv. 
Tarozi şi filiere: dimensionare, geometrie, construcţie şi ascuţire. Capete de filetare cu 
piepteni radiali, tangenţiali şi disc. Freze disc şi freze pieptene de filetare. 

 
III.Proiectarea sculelor de danturare – 11 cursuri 

 
9. Scule pentru danturarea roţilor cilindrice şi melcate / 10 ore 
Generalităţi privind danturarea roţilor prin rulare. Clasificarea sculelor de danturat. Scule 
pentru prelucrarea danturii prin copiere: freza disc modul, freza deget modul, capul de 
mortezat cuţite profilate, broşa asamblată. Scule pentru prelucrarea prin rulare a roţilor 
dinţate cilindrice: cuţitul pieptene şi cuţitul roată de mortezat, freza melc modul. Scule 
pentru prelucrarea angrenajelor melcate: cuţitul pentru finisarea şuruburilor melc, freza 
melc şi cuţitul rotativ pentru roţi melcate. 
10. Scule pentru danturarea roţilor conice / 6 ore 
Scule pentru prelucrarea dinţilor rectilinii prin copiere: cu şablon prin rabotare, cu broşa 
circulară. Generalităţi privind prelucrarea dinţilor rectilinii prin rulare. Scule pentru 
prelucrarea prin rulare: cu două freze disc (Konvoid), cuţite tip Gleason, cuţite tip 
Bilgram. Scule pentru prelucrarea roţilor conice cu dinţi curbi: capete de frezat dantură 
în arc de cerc (Gleason), eloidă (Spiromatic-Oerlikon), spiroidă (Fiat) şi paloidă 
(Klingelnberg) 
11. Scule pentru prelucrarea profilurilor neevolventice / 4 ore 
Generalităţi. Freza melc pentru arbori cu caneluri rectilinii. Cuţite roată pentru mortezat 
arbori canelaţi.  . 
12. Calculul şi construcţia sculelor combinate / 2 ore 
Scule combinate monotip. Scule combinate pluritip. 

 
F. Conţinutul lucrărilor practice/ număr de ore pentru fiecare temă: 
 

1. Ascuţirea şi controlul geometriei cuţitelor de strung - 2 ore 
2. Ascuţirea burghielor elicoidale - 2 ore 



3. Controlul elementelor geometrice şi constructive ale burghielor elicoidale - 2 ore 
4. Ascuţirea şi controlul broşelor - 2 ore 
5. Frezarea dinţilor elicoidali ai frezelor cilindrice - 2 ore 
6. Frezarea diiţilor frezelor unghiulare - 2 ore 
7. Detalonarea dinţilor frezelor profilate - 2 ore 
8. Ascuţirea continuă a frezelor cu dinţi demontabili de tip Romascon - 2 ore 
9. Stabilirea profilului frezelor detalonate cu unghi de degajare pozitiv - 2 ore 
10. Ascuţirea şi controlul frezlor cilindrice - 2 ore 
11. Ascuţirea şi controlul frezelor disc cu trei tăişuri - 2 ore 
12. Ascuţirea şi controlul tarozilor - 2 ore 
13. Reglarea şi funcţionarea capetelor de filetare - 2 ore 
14. Ascuţirea şi controlul cuţitelor pieptene de mortezat roţi dinţate – 2 ore 
15. Ascuţirea cuţitelor roată de mortezat roţi dinţate – 2 ore 
16. Măsurarea parametrilor geometrici şi constructivi ai frezei melc modul - 2 ore 
17. Prereglarea capetelor de frezat roţi dinţate conice spiroidale - 2 ore 
 

     F. Tematica orelor de proiect: 
 
Proiectul este constituit dintr-un memoriu de calcul şi din partea grafică. Se cere proiectarea 
a trei scule de diferite tipuri pentru prelucrarea prin aşchiere a unui reper dat.  
Memoriul de calcul cuprinde: analiza reperului, alegerea schemei de prelucrare, alegerea 
corectă a materialului sculei, parametrii geometrici funcţionali optimi, regimul de aşchiere, 
calculul constructive al sculei, stabilirea tipului de poziţionare-fixare, calculul profilului 
părţii active, calculul de rezistenţă şi rigiditate, forma canalelor pentru aşchii, schema de 
aşchiere, condiţii tehnice generale de calitate. 
Pentru o sculă profilată se va intocmi un program de calcul al profilului sau de proiectare 
asistată de calculator.  

 
G. Bibliografie: 

 
1. Enache, Şt., Belousov, V. – Proiectarea sculelor aşchietoare, Bucureşti, E.D.P., 1983. 
2. Enache, Şt., Minciu, C. – Proiectarea asistată a sculelor aşchietoare, Bucureşti, Editura Tehnică, 

1983. 
3. Minciu, C. – Proiectarea şi tehnologia sculelor pentru danturare, Bucureşti, Editura Tehnică, 

1986. 
4. Lăzărescu, I. D._- Calculul şi construcţia sculelor aşchietoare, Bucureşti, Editura Tehnică, 

1962. 
5. Lăzărescu, I .D. şi col. – Teoria şi practica sculelor aşchietoare, Editura Universităţii din Sibiu, 

1994. 
6. Sauer, L. – Proiectarea sculelor, Bucureşti, Editura Tehnica, 1967. 
7. Secară, Gh. – Proiectarea sculelor aşchietoare, Bucureşti, E.D.P., 1979. 
8. Ţâru, E., Căpăţînă, N. – Proiectarea sculelor aşchietoare – îndrumar, Universitatea din Galaţi, 

1982. 
9. Căpăţînă, N., Ţâru, E., Oancea, N., Cuzmin, Gh. – Scule aşchietoare-Lucrări de laborator, 

Universitatea din Galaţi, 1985. 
 
 



UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI 
FACULTATEA METALURGIE SI STIINTA MATERIALELOR 
CATEDRA: DEFORMARI PLASTICE SI TRATAMENTE TERMICE 
Adresa: str.Domneasca 111, cod: 800201 
Nr. telefon / fax: 40236460754 
E-mail: fmsm@ugal.ro 
 

 
PROGRAMA ANALITICĂ 

Disciplina: TRATAMENTE TERMICE 
 

A. Locul disciplinei în planul de învăţământ: 
Anul  

Sem. I Sem. II 
Total ore Forme de verificare Nr. credite Anul 

de 
studiu C S C S C S Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II 

Cod 
disciplină 

Nr. 
ore 

- - 2 1 28 14 - V - 3 M-S 2103 

 
B. Obiectivele disciplinei: 

Disciplina Tratamente Termice are ca obiectiv principal cunoaşterea, înţelegerea şi 
însuşirea fenomenelor ce au loc în metale şi aliaje, în timpul operaţiilor de tratamente termice, 
legătura intimă dintre diferiţii parametri ai acestor procese, precum şi condiţiile de producere a 
acestora, în vederea obţinerii unei stări structurale şi de tensiuni interne caracterizată de anumite 
proprietăţi. 
 Alegerea şi utilizarea raţională a materialelor, pe baza cunoaşterii caracteristicilor şi 
proprietătilor acestora, precum şi stabilirea judicioasă şi aplicarea corectă a tratamentelor 
termice pentru obţinerea de rezultate tehnice şi economice corespunzătoare. 
 Determinarea şi aprofundarea legăturii logice: tratament termic – structură – proprietăţi, dă 
posibilitatea alegerii corecte a regimului de tratament termic ce conduce la rezultatele scontate. 
 Disciplina Tratamente termice are un caracter multidisciplinar, conţinutul său având legături 
cu Metalurgia fizică, Termotehnica, Mecanica, Rezistenţa materialelor, etc. 
 Dezvoltarea interesului pentru aprofundarea cunoştinţe;lor fundamentale şi de specialitate şi 
formarea abilitătilor necesare viitoarei profesiuni de inginer. 
C. Metode de predare – învăţare: 

Sunt utilizate: prelegerea, explicaţia, dezbaterea interactivă, studiul de caz – exemple, 
simulare de situaţii, metode de lucru în grup sau individual. 
 Metodele de predare – învăţare abordate urmăresc dezvoltarea inteligenţei creatoare, a 
curiozităţii ştinţifice, a modului de gândire tehnic, a gândirii analitice(critice), pornind de la 
studiul documentelor curriculare şi al bibluiografiei indicate. 
 Cursul este prezentat sub formă de prelegeri, unele însoţite de materiale didactice ajutătoare 
(retroproiector, planşe, etc). 
 Partea aplicativă constă în efectuarea lucrărilor de laborator, conform programei cu analiza 
şi interpretarea rezultatelor obţinute. 
D. Forme şi metode de evaluare:  

- evaluare continuă(50%) prin metode orale, probe scrise, lucrări practice; 
- evaluare sumativă (50%) 
Evaluarea finală reprezintă rezultatul însuşirii şi înţelegerii sunoştinţelor terotice şi a 
efectuării şi interpretării corecte a părţii aplicative a disciplinei. 
* Componentele notei finale: Verificarea finală la sfârşitul semestrului (nota E); Verificarea 

pe parcurs a cunoştinţelor acumulate – examen parţial(nota P); activitatea la laborator(nota L) 
Formula lde calcul a notei: N = 0,5E + 0,2P + 0,3L 

E. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă: 



1. Introducere. Locul şij rolul tratamentelor termice în procesarea materialelor metalice. 
Cicluri termice. Legătura ditnre tratamentul termic şi diagrama de echilibru. Diagrama de 
echilibru fier – carbon. Principalele tratamente termice ce se aplică oţelurilor. (2 ore) 

2. Transformări ce se produc în oţeluri la încălzire şi răcire: (transformarea perlită – 
austenită, austenită – perlită, austenită – bainită, austenită – martensită, martensită – perlită). (6 
ore). 

3. Principalele tratamente termice ce se aplică oţelurilor. Parametrii de tratament termic 
(temperatura, durata, medii de încălzire, medii de răzire). Recoacerea, normalizarea călirea, 
revenirea. Călirea superficială. Defecte ce apar la tratamentele termice. (8 ore) 

4. Tratamente termice aplicate fontelor (tratamente termice aplicate fontelor cenuşii, 
tratamentul termic al fontelor albe). (2 ore). 

5. Tratamente termochimice: carburare, nitrurare, carbonitrurare, sulfocarbonitrurare, 
borizare, metalizare prin difuziune. (3 ore). 

6. Oţeluri aliate. Influenţa elementelor de aliere asupra transformărilor din oţeluri, asupra 
structurii şi proprietăţilor acestora. Oţeluri cu proprietăţi speciale (inoxidabile, refractare, 
Hadfield, maraging, oţeluri rapide). (3 ore). 

7. Tratamente termice aplicate aliajelor neferoase (aliaje cu bază Al, cu baza Cu). (2 ore) 
8. Tratamente termice neconvenţionale. (2 ore). 

F. Conţinutul seminariilor / număr de ore pentru fiecare temă: 
Partea teoretică a lucrărilor de laborator este insuşită de către studenţi din bibliografia 

recomandată (dindicată) la începutul anului universitar. Fiecare şedinţă de laborator începe prin 
discutarea cu studenţii a etapelor de desfăsurare a lucrării şi a precizării modului de verificare a 
rezultatelor. 
 1. Se execută determinarea călibilităţii şi a diametrului critic real prin metoda Jomining pe o 
epruvetă din oţel. Rezultatele vor fi sintetizate cuprinzând următoarele: 

- compoziţia chimica a materialului epruvetei; 
- Tcălire 
- Mediul de răcire 
- Curba de călibilitate trasată pentru oţelul dat 
- Cifra de călibilitate lc 
- Diametrul critic real 
2. Prezentarea succintă a recoacerii. Se vor executa în laborator: 
- normalizarea pentru un oţel dat 
- recoacerea izotermă pentru oţelul 200 Cr/20 cu explicaţii de fololzirea diagramei TTT 
- se determină parametrii de tratament termic: temperatură, timp; mediu de răcire 
3. Prezentarea aspectelor teoretice asupra călirii şi revenirii oţelurilor (definiţia tratamentului 

de călire, lc oţeluri, terminarea temperaturii de încălzire pentru oţeluri). Se vor executa practic: 
călirea şi revenirea pentru un oţel de îmbunătăţire, determinând parametrii de tratament termic. 
Se va executa tratament termic de călire cu autorevenire la OSC-uri, trasarea curbei de variaţie a 
durităţii cu lungimea sculei. 

4. Prezentarea structurii gontelor cât şi a tratamentelor termice ce se aplică acestora. 
Identificarea structurii fontelor pin analiza microstructurii. Se va aplica la probe din fontă 
cenuşii, tratament de normalizare (N); călire şi revenire, determinând variaţia durităţii după 
aceste tratamente termice. 

5. Prezentarea principiilor teoretice a straturilor fluidizate. Descrierea instalaţiei,a sistemelor 
de măsură si control. Efectuarea tratamentelor termochimice de carburare (3 probe x 3 durate). 
Determinarea durităţii, reprezentarea grafică a variaţiei durităţii cu timpul. Concluzii, discuţii, 
comparaţii cu tehnologii de carburare clasice. Nitrocarburarea. Prezentare (3 probe, temperatura 
x 3 durate). Măsurarea duritătii, variaţia durităţii cu timpul. Concluzii. 

6. Prezentarea instalatiei lase. Kvant 17 (YAG: Nb). Se realizează pe diverse probe din oţel 
diferite regimuri de putere, frecvenţă, impulsuri şi focalizare. Analiza macroscopică a suprafeţei 



de interacţiune. Analiza microscopică în secţiune. Măsurarea durităţii pe suprafaţa 
deinteracţiune. Concluzii. 

7. Încheierea lucrărilor de laborator. Evaluarea activităţii în cadrul laboratorului tratamente 
termice. 
G. Bibliografie de elaborare a cursului 
[1] I.Alexandru, R.Popovici, C.Baciu, s.s. – Alegerea şi utilizarea materialelor metalice, EDP, 
RA, Bucureşti 1997 
[2] C.Baciu, I.Alexandru, R.Popovici, M.Baciu – Ştiinţa materialelor metalice. EDP, RA, 
Bucureşti, 1996 
[3] I.Bernard, A.Michel, I.Philibert, J.Talbot – Metallurgie generale, Masson et Cie, Editeurs, 
Paris, 1969. 
[4] D.Bunea, R.Saban, T.Vasile, D.Gheorghe, M.Branzei – Alegerea si tratamentele termice ale 
materialelor metalice. EDP, RA, Bucureşti, 1996 
[5] I. Cartiş – Tratamente termice. Ed.Facla, Timişoara, 1987 
[6] I. Cartiş – Tratamente termochimice. Ed.Facla, Timişoara 1988 
[7] H.Colan, P.Tudoran, G.ailincăi, M.Marcu, E.Drugescu – Studiul metalelor. EDP, Bucureşti 
1983. 
[8] H.Colan – Studiul metalelor şi tratamente termice. EDP, Bucureşti, 1964 
[9] A.Constant, F.Henry, J.C.Charbonnier – Principes de base des tratements thermiques, 
thermomecaniques et thermochimiques des aciers. Edition PYC, France, 1992 
[10] N.Cazacu, S.Dobrovici, A.Baclea – Carburarea în strat fluidizat. Editura Fundaţiei 
Universitare “Dunărea de Jos”, Galaţi 2001. 
[11] G.De Smet – La practique des traitements termiques des metaux industriels. Ed.Dunod, 
Paris, 1972 
[12] A.De Sy, I.Vidts – Metallurgie structurale. Ed.Dunod, Paris, 1968 
[13] G.E. Dieter – Metalurgie mecanică. Ed.tehnică, Bucureşti, 1970 
[14] E.Drugescu – Ştiinţa materialelor metalice. Ed.Fundaţiei Universitatea “Dunărea de Jos”, 
Galaţi, 2000. 
[15] E.Drugescu, A.Udvuleanu, S.Dobrovici – Tratamente termice. Lucrări de laborator. 
At.multiplicare Universitatea Galaţi, 1985. 
[16] E.Drugescu – Tratamente termic. At.multiplicare Universitatea Galaţi, 1978(tradusă în 
lb.engleză). 
[17] T.Dulămiţă, E.Florian – Tratamente termice şi termochimice. EDP, Bucureşti, 1982. 
[18] T.Dulămiţă, I. Gherghescu – Oţeluri de scule – proprietăţi, tratamente termice, utilizări. 
Ed.Tehnică, Bucureşti, 1990 
[19] T.Dulămiţă, G.Vermeşan, C.Cătinoiu, Al.Muntenu, T.Vasile, I.Prejban – Tehnologia 
tratamentelor termice. EDP, Bucureşti, 1982 
[20] C.Dumitrescu, R.Şaban – Metalurgie fizică şi tratamente termice. Ed.Fair Partners, 
Bucureşti, 2001 
[21] S.Gâdea, M.Petrescu – Metalurgie lfizică şi studiul metalelor, vol.I – III. EDP, Bucureşti, 
1981 – 1983 
[22] S.Gâdea, M.Protopopescu – Aliaje neferoase. Ed.tehnică, Bucureşti, 1965 
[23] D.Galusca, A.Dima, R.Comaneci – Nitrurarea ionică. Ed.Sedcom Libris, Iaşi 1997 
[24] I.Giacomelli, L.Drugă, C.Samoilă, d.Bot – Tehnologii neconvenţionale cu transformări de 
fază. Ed.Lux Lubris, Braşov, 2001 
[25] A.P.Gu,laev – Tratamentul termic al oţelului. Ed.Tehnica, Bucureşti, 1962 
[26] I.Lakhtine – Metallographie et traitements thermiques des metaux. Ed.Mir, Moscou, 
1978(deuxieme edition revue et completee). 
[27] S.Levcovici, E.Vasilescu, L.Gheorghieş, A.Doniga, P.Alexandru, M.Rîpă – Ingineria 
suprafeţelor, vol.I. EDP, RA, Bucureşti, 2003 
[28] A.Laconade, R.Tricot – Deformation par traitements thermiques des aciers de construction. 
Revue de metallurgie, nr.1 1972. 



[29] St.Mantea, T.Dulămiţă  
[30] A.N.Minkevici – Tratamentele termochimice ale metalelor şi aliajelor. Ed.tehnica, 
Bucureşti, 1968 
[31] I.Mitelea, E.Lugscheider, W.tillmann – Ştiinţa materialelor în consstrucţia de maşini. 
Ed.Sudura, Timiăoara, 1999 
[32] N.Popescu, C.Vitănescu – Tehnologia tratamentelor termice . Ed.tehnică, Bucureşti, 1974. 
[33] N.Popescu, C.Dumitrescu, A.Munteanu – Tratamente termice şi prelucrări la cald. EDP, 
Bucureşti, 1983 
[34] N.Popescu, C.Gheorghe, O.Popescu – Tratamente termice neconvenţionale. Ed.tehnică. 
Bucureşti, 1990 
[35] N.Popescu, R.Şaban, D.Bunea, I.Pencea – Ştiinţa materialelor pentru ingineria mecanică, 
vol.I-II. Ed.Fair Partners, Bucureşti, 1999 
[36] F.Potecaşu – Ştiinţa şi ingineria materialelor. Ed.Europlus Galaţi, 2006 
[37] H.Protopopescu – Metalografie şi tratamente termic. EDP, Bucureşti, 1983 
[38] T.Radu – Transformări în stare solidă în metale şi aliaje. Ed.Ştiinţifică – Fundaţia 
metalurgică Româbă, Bucureşti, 2003 
[39] R.Şaban T.Vasile, D.Bunea, D.Gheporghe, M.Brânzei, Gh.Ioniţă – Studiul şi ingineria 
materialelor. EDP, Bucureşti 1995. 
[40] H.Schuman – Metalurgie fizică. Ed.tehnică, Bucureşti, 1962(tradusă lb.germană) 
[41] G.Vermeşan – Tratamente termice. Ed.Dacia, Cluj-Napoca, 1987 
[42] C.Wanyorek – Tratamente termice. Braşov, 1975 
H. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi1 
[1] E.Drugescu – Ştiinţa materialelor metalice. Ed.Fundaţiei Universitatea “Dunărea de Jos”, 
Galaţi, 2000. 
[2] C.Dumitrescu, R.Şaban – Metalurgie fizică şi tratamente termice. Ed.Fair Partners, 
Bucureşti, 2001 
[3] I. Cartiş – Tratamente termice. Ed.Facla, Timişoara, 1987 
[4] I. Cartiş – Tratamente termochimice. Ed.Facla, Timişoara 1988 
[5] N.Popescu, C.Gheorghe, O.Popescu – Tratamente termice neconvenţionale. Ed.tehnică. 
Bucureşti, 1990 
[6] T.Dulămiţă, I. Gherghescu – Oţeluri de scule – proprietăţi, tratamente termice, utilizări. 
Ed.Tehnică, Bucureşti, 1990 
[7] D.Bunea, R.Saban, T.Vasile, D.Gheorghe, M.Branzei – Alegerea si tratamentele termice ale 
materialelor metalice. EDP, RA, Bucureşti, 1996 
 

 

                                                 
1 Este de preferat ca bibliografia minimală de studiu pentru surdenţi să identifice cu claritate şi precizie capitolele pe 
care studenţii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare şi învăţare, eventual fiind particularizată în 
funcţie de tematica cursurilor şi seminariilor. 



 
 
 

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI 
FACULTATEA de MECANICĂ 
CATEDRA CONSTRUCŢII DE MAŞINI, ROBOTICĂ ŞI SUDARE 
SPECIALIZAREA: TEHNOLOGIA CONSTRUCŢIILOR DE MAŞINI 
Adresa: Str. Domneasca Nr.111 
Nr. telefon / fax:  
E-mail: eugen.ghita@ugal.ro 

 
 

PROGRAMA ANALITICĂ 
Disciplina: TEHNOLOGIA CONSTRUCTIILOR DE MASINI 

 
A. Locul disciplinei în planul de învăţământ: 

Anul III, IV 
Sem. I Sem. II 

Total ore Forme de verificare Nr. credite Anul 
de 
studiu C L C P C L/P Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II 

Cod 
disciplină 

Nr. 
ore 

3 2 2 2 70 56 E E, V 4 4+2 MD-2120 

 
B. Obiectivele disciplinei: 

- Sinteza cunostintelor obtinute la celelate discipline de specialitate in scopul 
aplicarii acestora in proiectarea tehnologiilor de fabricatie 

- Dezvoltarea capacitatii de a asigura asistenta tehnica in implementarea 
industriala a proceselor tehnologice de prelucrare mecanica 

- Dezvoltarea abilitatii de a perfectiona procesele de prelucrare intalnite in 
practica industriala 

 
C. Metode de predare – învăţare: 

- Predare prin expunere, deductie, inductie si rationament bazat pe cazuri 
- Invatare prin insusirea de cunostinte, verificarea experimentala a 

cunostintelor si integrarea acestora in sistemul general de cunostinte 
dobandite  

- Aplicarea cunostintelor prin elaborarea unui proiect de tehnologie mecanica 
 

D. Forme şi metode de evaluare:  
- Autoevaluare, folosind produs informatic specific 
- Evaluare periodica in cadrul orelor de aplicatii 
- Evaluare finala prin proba scrisa cu intrebari complexe 

 
E. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă: 

1) Sisteme tehnologice. Structura. Caracteristici..........................2h 
2) Modelarea sistemelor tehnologice. Modelul conceptual. Modele 

fizice. Modele matematice. Modelul experimental...................4h 
3) Precizia de prelucrare. Erori de sistem (generare si asezare). Erori de 

proces (uzura,deformare elastica si termica)............8h 
4) Calitatea suprafetelor. Rugozitate de generare. Rugozitate de aschiere. 

Strat superficial...........................................................4h 
5) Stabilitatea sistemelor tehnologice. Elemente de teoria sistemelor. 

Stabilitate statica. Stabilitate dinamica. ...................................6h 
6) Economicitatea proceselor de prelucrare mecanica. Optimizarea 

proceselor dupa cost, productivitate, profit..............................4h 



7) Procese de strunjire. Proiectarea operatiilor de strunjire pe strunguri 
controlate numeric si strunguri automate..............6h 

8) Procese de rectificare. Discuri abrazive: selectie, echilibrare, ascutire, 
profilare. Procedee de rectificare..............................6h 

9) Procese de prelucrare a alezajelor. Burghiere, largire, alezare, 
brosare.........................................................................................4h 

10) Procese de prelucrare prin abraziune: rectificare, honuire, 
vibronetezere, lepuire.................................................................6h 

11) Procese de danturare. Angrenaje cilindrice, melcate, conice...10h 
12) Procedee conexe. Echilibrarea..................................................2h 
13) Sinteza proceselor tehnologice.................................................. 6h 
14) Analiza proceselor tehnologice.................................................2h 

 
F. Conţinutul lucrarilor de laborator/proiect / număr de ore pentru fiecare temă 
 

a) Erori de generare .....................................4h 
b) Reglarea la dimensiune............................4h 
c) Erori de aschiere..........................................8h 
d) Comportarea pe fundatie a sistemelor tehnplogice...4h 
e) Instabilitatea dinamica a sistemelor tehnologice....4h 
f) Calitatea suprafetei....................................................4h 

      G. Lucrari de proiectare: 
a) Procedeul de semifabricare............................................2h 
b) Structura procesului tehnologic....................................6h 
c) Parametrii regimului de aschiere..................................6h 
d) Calculul timpului de baza..............................................6h 
e) Solutii pentru echipamentele tehnologice speciale......8h 

 
H. Bibliografie de elaborare a cursului  

- Alexandru Epureanu, Sisteme tehnologice. Precizie. Stabilitate. 
Economicitate, Ed. Fundatiei Universitare Dunarea de Jos,  2004 

- Corneliu Neagu, Victor Iliescu, Mihaela Iliescu, Mihail Purcarea 
Tehnologia constructiei de masini. Bazele teoretice Editura Matrix ROM, 
2004 

- Ioan Popescu, Aurelian Vlase, I. Vlase, A. Popescu Tehnologia fabricarii 
produselor mecanice vol.I si II Editura Matrix ROM, 2004 

- Octavian Pruteanu, Tehnologia constructiei de masini, Vol 1 si II, Ed. 
Junimea, 2006 

 
 

I. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi1 
- Alexandru Epureanu, Sisteme tehnologice. Precizie. Stabilitate. 

Economicitate, Ed. Fundatiei Universitare Dunarea de Jos,  2004 
- Octavian Pruteanu, Tehnologia constructiei de masini, Vol 1I, Ed. Junimea, 

2006 
 

                                                 
1 Este de preferat ca bibliografia minimală de studiu pentru surdenţi să identifice cu claritate şi precizie capitolele pe 
care studenţii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare şi învăţare, eventual fiind particularizată în 
funcţie de tematica cursurilor şi seminariilor. 



UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI 
FACULTATEA DE MECANICĂ  
CATEDRA CONSTRUCŢII DE MAŞINI, ROBOTICĂ ŞI SUDARE 
SPECIALIZAREA: TEHNOLOGIA CONSTRUCŢIILOR DE MAŞINI 
Adresa: str. Domnească 111, 800201 – Galaţi 
Nr. telefon / fax: 0236/414872, int. 397 
E-mail: constantin.stoian@ugal.ro 

 
PROGRAMA ANALITICĂ 

 
Disciplina: MAŞINI-UNELTE   

 
 

A. Locul disciplinei în planul de învăţământ: 
Anul  III TCM 

Sem. 5 Sem. 6 Total ore Forme de verificare Nr. credite Anul 
de 

studiu C L C P C L;P Sem. 5 Sem. 6 Sem. 5 Sem. 6 

Cod 
disciplină 

Nr. ore 2 2 2 2 56 28;28 V E;P 4 4;2 M-S 2104 

 
B. Obiectivele disciplinei: 

• Asimilarea cunoştinţelor necesare proiectării structurilor cinematice care sunt necesare 
pentru a genera mişcările relative dintre sculă şi semifabricat în vederea generării 
suprafeţele pieselor. 

• Confruntarea cunoştinţelor teoretice de la orele de curs cu cele practice oferite de 
activităţile desfăşurate pe standurile din laborator şi pe maşinile-unelte existente în hală. 

• Identificarea soluţiilor constructive care să confere utilajului proiectat o precizie de 
prelucrare cât mai bună şi o fiabilitate sporită. 

• Însuşirea de către studenţi a noţiunilor necesare proiectării mecanismelor cu destinaţie 
specială şi a organelor de maşini specifice maşinilor-unelte. 

• Dezvoltarea abilităţilor de proiectare a unor subansamble şi extragerea din aceste structuri 
a unor desene de execuţie.  

 
C. Metode de predare – învăţare: 

Prelegerea, facilitarea asimilării cunoştinţelor teoretice prin exemplificări practice (în laborator şi în 
hala cu maşini-unelte), formarea aptitudinilor de proiectare în strânsă legătură cu rigoarea 
proceselor tehnologice, studiul bibliografiei.  
  

D. Forme şi metode de evaluare:  
Evaluare continuă prin verificare prin sondaj în cadrul lucrărilor practice / teme de casă (pondere 
30%) şi evaluare finală prin probe scrise/orale (pondere 70%). 
 

E. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă: 
 
 

I. Noţiuni de bază privind maşinile-unelte – 1 curs / 2 ore 
Definiţia şi structura maşinilor-unelte. Clasificare şi simbolizare. Condiţii tehnice de fabricaţie 
şi exploatare. Parametrii procesului de generare. Reglarea lanţurilor cinematice. Legături între 
lanţurile cinematice. 

 
 
 
 



II. Lanţul cinematic principal – 2 cursuri / 4 ore 
1. Rolul funcţional. Structura şi mecanismele specifice pentru reglare. / 2 ore 

Rolul lanţului cinematic principal în procesul de generare al suprafeţei. Mecanisme specifice 
pentru reglarea în trepte a turaţiei. Structura şirului de turaţii la arborele principal. 

2. Cinematica cutiilor de viteze. Proiectarea mecanismelor de reglare cu roţi dinţate. / 2 ore 
Teoria seriei de turaţii. Reţeaua structurală optimă a turaţiilor. Condiţii restrictive din punct de 
vedere constructiv şi funcţional. Calculul numerelor de dinţi pentru angrenajele din structura 
mecanismelor de reglare a mişcării. 
 

III. Lanţul cinematic de avans – 1 curs / 2 ore 
Rolul lanţului cinematic de avans în procesul de generare al suprafeţei. Proiectarea 
Mecanisme specifice pentru reglarea în trepte a avansului continuu.  

 
IV. Lanţuri cinematice generatoare complexe – 2 cursuri 

1. Structura şi reglarea lanţurilor cinematice de filetare şi de divizare. / 2 ore 
Structura şi reglarea lanţului cinematic de filetare. Structura şi reglarea lanţului cinematic de 
divizare.  

2. Structura şi reglarea lanţurilor cinematice de rulare. / 2 ore 
Cinematica mişcării de rulare. Curbe cicloidale. Condiţia de rulare şi cinematica generării 
profilului evolventic. Repetabilitatea profilurilor. 

 
V. Lanţuri cinematice auxiliare – 1 curs / 2 ore 

Rolul funcţional al lanţurilor cinematice auxiliare. Reglarea lanţurilor cinematice de divizare. 
Lanţuri cinematice de poziţionare. 

 
VI. Mecanisme cu destinaţie specială – 4 cursuri / 8 ore 

1. Mecanisme pentru obţinerea mişcării rectilinii continue şi a mişcării intermitente. / 4 ore 
Mecanisme cu autoinversare (bielă-manivelă şi culisă oscilantă) şi fără autoinversare (pinion-
cremalieră, şurub-piuliţă). Mecanisme cu clichet.  

2. Mecanisme pentru inversarea sensului de mişcare. / 2 ore 
Mecanisme inversoare cu transmisii cu curele sau cu lanţuri. Mecanisme de inversare cu roţi 
dinţate cilindrice sau conice. Mecanisme de inversare cu angrenaje melcate şi cu roţi compuse.  

3. Mecanisme pentru însumarea mişcărilor. / 2 ore 
Generalităţi. Mecanisme de însumare pentru conectarea lanţurilor cinematice închise care sunt 
reglate independent. Mecanisme de însumare pentru poziţionare precisă şi corectare a erorilor 
cinematice.   
 

VII. Organe de maşini specifice maşinilor-unelte – 3 cursuri / 6 ore 
1. Batiuri şi ghidaje. / 2 ore 

Clasificarea şi forma constructivă a batiurilor. Calculul de verificare al batiurilor. Construcţia 
şi calculul ghidajelor de alunecare, cu sustentaţie hidrostatică şi a celor cu elemente 
intermediare de rostogolire. Soluţii pentru reglarea jocurilor în ghidajele de alunecare. 

2. Arbori şi lagăre. / 2 ore 
Construcţia şi calculul de dimensionare al arborilor maşinilor-unelte. Soluţii constructive şi de 
montaj. Calculul şi alegerea lagărelor cu rulmenţi. Soluţii optime pentru montajul rulmenţilor 
şi pentru reglarea jocului din lagăre. 

3. Cuplaje şi frâne / 2 ore 
Construcţia şi calculul cuplajelor: dinţate, cu dinţi frontali, cu gheare, elastice cu bolţuri, 
intermitente cu fricţiune, de siguranţă.  
 

 
VIII. Strunguri – 2 cursuri / 4 ore 



1. Strunguri normale. / 2 ore 
Clasificare. Domeniul de utilizare. Arhitectura şi cinematica strungului normal. Reglarea 
lanţurilor cinematice. 

2. Strunguri carusel. / 2 ore 
Clasificare. Domeniul de utilizare. Arhitectura şi cinematica strungurilor carusel. Reglarea 
lanţurilor cinematice. 

 
IX. Maşini de frezat – 2 cursuri / 4 ore 

1. Maşini universale de frezat. / 2 ore 
Clasificare. Domeniul de utilizare. Arhitectura şi cinematica maşinilor universale de frezat. 
Reglarea lanţurilor cinematice. Dispozitive auxiliare. 

2. Maşini de alezat şi frezat. / 2 ore 
Clasificare. Domeniul de utilizare. Arhitectura şi cinematica maşinilor de alezat şi frezat. 
Reglarea lanţurilor cinematice. 

 
X. Maşini de rabotat şi mortezat şi broşat – 2 cursuri / 4 ore 

1. Maşini de rabotat. Maşini de mortezat. / 2 ore 
Clasificare. Noţiuni introductive. Arhitectura şi cinematica maşinilor de rabotat / mortezat. 
Reglarea lanţurilor cinematice.  

2. Maşini de broşat. / 2 ore 
Noţiuni introductive. Arhitectura şi cinematica maşinilor de broşat.  

 
XI. Maşini de găurit – 1 curs / 2 ore 

Clasificare. Domeniul de utilizare. Arhitectura şi cinematica maşinilor de găurit cu montant. 
Arhitectura şi cinematica maşinilor de găurit radiale.  Reglarea lanţurilor cinematice. 

 
XII. Maşini de rectificat – 2 cursuri / 4 ore 

1. Maşini de rectificat rotund. Maşini de rectificat rotund fără centre. / 2 ore 
Clasificare. Noţiuni introductive. Arhitectura şi cinematica maşinilor de rectificat rotund / 
rotund fără centre.  

2. Maşini de rectificat plan/ 2 ore 
Arhitectura şi cinematica maşinilor de rectificat plan. 

 
XIII. Maşini pentru prelucrat şi finisat dantura roţilor dinţate cilindrice – 3 cursuri / 6 ore 

1. Maşini de frezat cu freză melc. / 2 ore 
Noţiuni introductive. Arhitectura şi cinematica maşinilor de frezat roţi dinţate cu freză melc. 
Reglarea lanţurilor cinematice. 

2. Maşini de mortezat cu cuţit roată. Maşini de mortezat cu cuţit pieptene.  / 2 ore  
Noţiuni introductive. Arhitectura şi cinematica maşinilor de mortezat cu cuţit roată / cuţit 
pieptene. Reglarea lanţurilor cinematice. 

3. Maşini de rectificat dantură. Maşini de şeveruit dantură. / 2 ore 
Noţiuni introductive. Arhitectura şi cinematica maşinilor de rectificat / şeveruit dantura roţilor 
dinţate cilindrice. Reglarea lanţurilor cinematice. 

 
XIV. Maşini pentru prelucrat dantura roţilor dinţate conice – 2 cursuri / 4 ore 

1. Maşini pentru prelucrat dantura roţilor dinţate conice cu dinţi drepţi. / 2 ore 
Noţiuni introductive. Arhitectura şi cinematica maşinilor pentru prelucrat dantura roţilor 
dinţate conice cu dinţi drepţi. Reglarea lanţurilor cinematice. 

2. Maşini pentru prelucrat dantura roţilor dinţate conice cu dinţi curbi.  / 2 ore  
Noţiuni introductive. Arhitectura şi cinematica maşinilor pentru prelucrat dantura roţilor 
dinţate conice cu dinţi drepţi. Reglarea lanţurilor cinematice. 

 



F. Conţinutul lucrărilor practice(laborator, proiect) / număr de ore pentru fiecare temă: 
L 1. Construcţia arborilor principali şi a lagărelor. Soluţii pentru reglarea jocurilor. / 2 ore 
L 2. Construcţia ghidajelor maşinilor-unelte şi reglarea jocurilor. / 2 ore 
L 3. Particularităţi constructive şi funcţionale ale mecanismelor şurub-piuliţă, cuplajelor şi a roţilor 

comutabile. / 4 ore 
L 4. Analiza structurală şi reglarea sistemelor de comutare. / 2 ore 
L 5. Analiza structurală şi reglarea lanţului cinematic principal (FU 1, S 3). / 2 ore 
L 6, 7. Analiza structurală şi reglarea lanţului cinematic de avans şi filetare (FU 1, S 3)/ 4 ore  
 
P1. Nominalizarea temei de proiect şi dezbaterea conţinutului etapelor de proiectare. / 2 ore 
P2, P3. Proiectarea cinematică a mecanismului de reglare. / 4 ore 
P4, P5. Proiectarea organologică a roţilor dinţate şi a arborilor. / 4 ore 
P6. Calculul asamblărilor prin pene şi caneluri. Calculul şi alegerea rulmenţilor. / 2 ore 
P7. Întocmirea desenului de ansamblu şi a desenelor de execuţie pentru două repere. / 2 ore 
 

G. Bibliografie de elaborare a cursului 
1. Botez E., Moraru V.,  Minciu C.,  Ispas C. -  Maşini-unelte. Editura tehnică, Bucureşti, 1978. 
2. Epureanu Al., Frumuşanu G., Stoian C., Nicoară D., Fetecău C., Mihai E., Dima M. - 

Exploatarea maşinilor-unelte. Ed. Tehnica-Info, Chişinău (Republica Moldova), 2002. 
3. Ispas C., Predincea N., Ghionea A., Constantin G. - Maşini-unelte. Mecanisme de reglare. 

Editura tehnică, Bucureşti,1997. 
4. Mitu Şt., Frumuşanu G., Stoian C. - Maşini-unelte. Principii de proiectare. Ed. Tulias, 1995. 
5. Stoian C. - Maşini-unelte. Editura Cartea Universitară, Bucureşti, 2004.  
6. Vaida Al., Botez E., Velicu S. - Proiectarea  maşinilor-unelte. E.D.P., Bucureşti, 1980. 
 

H. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi1 
1. Stoian C. – Maşini - unelte. Suport de curs. 
2. Stoian C. - Maşini-unelte. Editura Cartea Universitară, Bucureşti, 2004.  
3. Mitoşeriu C., Mitu Şt., Stoian C., Ciocan O., Tăbăcaru V. – Maşini-unelte. Îndrumar de laborator, 

Galaţi, 1987.  
4. Mitu Şt., Frumuşanu G., Stoian C. - Maşini-unelte. Principii de proiectare. Ed. Tulias, 1995.  
 
 

 

                                                 
1 Este de preferat ca bibliografia minimală de studiu pentru studenţi să identifice cu claritate şi precizie capitolele pe 
care studenţii le au de parcurs pentru atingerea obiectivelor de predare şi învăţare, eventual fiind particularizată în 
funcţie de tematica cursurilor şi seminariilor. 



UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI 
FACULTATEA DE MECANICĂ  
CATEDRA CONSTRUCŢII DE MAŞINI, ROBOTICĂ ŞI SUDARE 
SPECIALIZAREA: TEHNOLOGIA CONSTRUCŢIILOR DE MAŞINI 
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Nr. telefon / fax: 0236/414872, int. 386 
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PROGRAMA ANALITICĂ 
 

Disciplina: PROCESE DE DEFORMARE PLASTICĂ LA RECE  I 
 

A. Locul disciplinei în planul de învăţământ: 
Anul  III 

Sem. I Sem. II Total ore Forme de verificare Nr. credite Anul 
de 

studiu C L C L C L Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II 

Cod 
disciplină 

Nr. ore - - 2 2 28 28 - V - 3 M-S2108 

 
B. Obiectivele disciplinei: 

. 
• Punere în temă cu problematica prelucrării prin deformare plastică la rece a materialelor 

metalice, limitându-ne numai la aspectele specifice domeniului lor de specializare. 
• Cunoaşterea proceselor tehnologice de prelucrare, a parametrilor care le definesc, a 

condiţiilor şi a domeniilor de aplicare ca şi a echipamentelor tehnologice necesare. 
• Cunoaşterea unor elemente de bază privind proiectarea tehnologiilor de prelucrare şi a 

echipamentelor tehnologice. 
 

C. Metode de predare – învăţare: Prelegerea, facilitarea asimilării cunoştinţelor teoretice prin 
exemplificări practice în laborator, formarea aptitudinilor de cercetare în strânsă legătură cu 
rigoarea proceselor tehnologice, studiul documentelor curriculare şi al bibliografiei.  

  
D. Forme şi metode de evaluare: Evaluare continuă prin verificare de sondaj în cadrul 

lucrărilor practice / teme de casă (pondere 40%) şi evaluare sumativă finală prin probe 
scrise/orale (pondere 60%). 

 
E. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă: 
1. Noţiuni de bază din teoria deformării plastice a metalelor (structura metalelor, natura 
deformaţiilor plastice; bazele fizice ale deformării plastice a mono şi policristalelor; ecruisarea 
prin deformare plastică la rece; caracteristica de ecruisare)     / 2 ore 
2. Starea de tensiuni şi deformaţii a corpului. Legile deformării plastice.  / 2 ore 
3.  Operaţii de prelucrare şi asamblare prin deformare plastică la rece (clasificare şi 
caracterizare).Materiale şi semifabricate folosite.     / 2 ore 
4. Operaţii şi stanţe pentru tăiere        / 12 ore 
Caracterizarea generală a procesului de tăiere. Calculul forţei tehnologice pentru tăierea la ştanţă 
şi la foarfecă. Forţa totală pentru tăierea la ştanţă. Calculul lucrului mecanic şi a puterii pentru 
tăiere. Metode pentru reducerea forţei de tăiere. Precizia şi calitatrea pieselor obţinute pentru 
tăiere. Jocul dintre elementele active la tăiere. Dimensionarea zonei de lucru a elementelor 
active la tăiere (contur simplu şi complex). Procedee speciale de tăiere (de precizie, perforarea 
orificiilor mici, cu ajutorul cauciucului). Tăiererea barelor. Elemente componente ale ştanţelor 
(clasificare, caracterizare, utilizare, forme constructive, materiale). Principalele tipuri de ştanţe 
pentru tăiere (construcţie şi funcţionare). Aspecte legate de proiectarea tehnologiei de realizare a 
pieselor prin operaţii de tăiere (decupare/perforare) şi utiulizarea eficientă a semifabricatelor sub 



formă de table sau benzi. 
5. Operaţii şi matriţe pentru îndoire.       / 10 ore 
Caracterizarea generală a procesului de îndoire. Stabilirea poziţiei stratului neutru la îndoire. 
Raza minimă de îndoire. Calcularea lungimii semifabricatului pentru îndoire. Calculul 
momentului forţelor interioare la îndoire. Stabilirea forţei de îndoire pentru formele uzuale de 
îndoire (L, V, U). Lucrul mecanic şi puterea la îndoire. Arcuirea elestică (calcul şi modalităţi de 
compensare). Indicaţii tehnologice la îndoire. Elementele active ale matriţelor de îndoire. 
Calculul dimensiunilor zonei de lucru a elementelor active la îndoirea în U. Principalele tipuri 
de matriţe pentru îndoire (construcţie şi funcţionare). Profilarea la rece din bandă (avantajele 
procedeului, analiza procesului de deformare, proiectarea şi construcţia rolelor, principiul 
utilajului pentru profilare). 

  
F. Conţinutul lucrărilor practice / număr de ore pentru fiecare temă: 
1. Instructajul de protecţia muncii pentru lucrările de ştanţare şi matriţare la rece.  / 2 ore 
Cunoaşterea şi caracterizarea operaţiilor de prelucrare şi asamblare prin deformare plastică la 
rece.           / 4 ore 
2. Cunoaşterea construcţiei, funcţionării şi reglării echipamentelor tehnologice de prelucrare 
prin deformare plastică la rece        / 2 ore 
3. Cunoaşterea şi reglarea preselor folosite la prelucrările prin deformare plastică la rece (presa 
mecanică cu excentric şi presa hidraulică)      / 4 ore 
4. Incercări tehnologice specifice asupra tablelor subţiri    / 4 ore 
5. Determinarea experimentală a caracteristicii de ecruisare.    / 2 ore 
6. Analiza calităţii şi a preciziei pieselor obţinute prin operaţii de decupare/perforare şi 
determinarea jocului optim la tăiere       / 2 ore 
7. Determinarea experimentală a forţei de tăiere şi metode de reducere a ei  / 2 ore 
8. Determinarea experimentală a arcuirii elastice la îndoire şi factorii care o influenţează 
            / 2 ore 
9. Determinarea experimentală a forţei la îndoire     / 2 ore  
10. Analiza operaţiei de ambutisare cu reţinere plană (piese de revoluţie)  / 2 ore 
11. Analiza celei de a doua operaţii de ambutisare     / 2 ore 
12. Analiza operaţiei de ambutisare a pieselor paralelipipedice    / 2 ore 
13. Analiza operaţiei de ambutisare cu subţiere      / 2 ore 
14. Analiza unor operaţii de deformare volumică (refulare, extrudare)   / 2 ore 
 
          
G. Bibliografie de elaborare a cursului 
1. Teodorescu,M., ş.a. – Prelucrări prin deformare plastică al rece, vol.1, 2, Editura Tehnică 
Bucureşti, 1987, 1988 
2. Teodorescu, M., ş.a. – Elemente de proiectare a ştanţelor şi matriţelor, EDP, Bucureşti, 1983 
(ed.a II-a) 
3. Teodorescu,M., Zgură, Gh. – Tehnologia presării la rece, EDP, Bucureşti, 1983 
4. Păunoiu,V., Nicoară,D. – Tehnologia de presare la rece a tablelor, Cartea Universitară, 
Bucureşti, 2004. 
5. Bogoiavlenskii,K.N., Neubauer,A., Ris,V.V. – Tehnologie der Fertigung von  
Leichtbauprofilen, VEB Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie, Leipzig, 1979. 
6. Öehler,G. – Biegen, Carl Haser Verlag, München, 1963. 
 
H. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi 
1. Teodorescu,M., ş.a. – Prelucrări prin deformare plastică al rece, vol.1, 2, Editura Tehnică 
Bucureşti, 1987, 1988 
2. Teodorescu, M., ş.a. – Elemente de proiectare a ştanţelor şi matriţelor, EDP, Bucureşti, 1983 
(ed.a II-a) 



3. Curs suport format electronic (.pps) 
4. Teodorescu,M.,ş.a. – Tehnologia presării la rece – lucrări de laborator, Universitatea din 
Galaţi, 1990 
5. Păunoiu,V., Nicoară,D. – Tehnologia de presare la rece a tablelor, Cartea Universitară, 
Bucureşti, 2004. 
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PROGRAMA ANALITICĂ 
Disciplina: MATERIALE SI TEHNOLOGII NECONVENTIONALE  

 
A. Locul disciplinei în planul de învăţământ: 

Anul  
Sem. I Sem. II 

Total ore Forme de 
verificare 

Nr. credite Anul 
de 
studiu C L C L P C L P Sem. 

I 
Sem. 

II 
Sem. 

I 
Sem. II 

Cod 
disciplină 

Nr. 
ore 

- - 3 1 2 42 14 28 - E,V - 4+2 M-D2128 

 
B. Obiectivele disciplinei: 
Disciplina are în structură capitole în care sunt prezentate noţiuni de proces şi tehnologice generale privind 

prelucrarea dimensională prin procedee neconvenţionale, cu particularizarea detaliată a procedeului de eroziune 
electrică. Sunt prezentate : fenomene de bază ale prelucrării, operaăii de prelucrare dimensională, echipamente şi utilaje 
de prelucrare, principii de proiectare a tehnologiilor de prelucrare specifice. Fiecare capitol conţine aspecte privind 
aplicaţiile procedeului de prelucrare în industria constructoare de maşini. 

Materiale si tehnologii neconvenţionale este o disciplină complementară, necesară formării profesionale ca 
inginer tehnolog în domeniul fabricaţiei pieselor şi sculelor speciale, care prin structură şi cunoştinţe urmăreşte 
realizarea următoarelor obiective principale : 

- cunoasterea tipurilor de materiale noi din care se pot manufactura produse cu functionalitati imbunatatite fata de 
cele realizate din materiale clasice ; 
- identificarea fenomenelor fizice utilizate la prelucrarea dimensională a pieselor; 
- cunoaşterea şi înţelegerea fenomenelor electro-fizice care stau la baza generării proceselor erozive; 
- interpretarea proceselor elementare, microscopice în vederea dirijării procesului eroziv; 
- analiza şi sinteza principalelor procedee de prelucrare prin eroziune. 

 
C. Metode de predare – învăţare: 

Predarea disciplinei de studiu se realizează folosind următoarele proceduri : 
- curs – 8 capitole, prezentate sub formă de prelegere prin : tabele, scheme, proiecţii de diapozitive, prospecte; 
- lucrari practice – 5 cicluri de experimente tehnologice / 9 lucrări de laborator, prezentate sub formă de referate 
- proiect – 13 sedinte in care se urmareste proiectarea tehnologiei de prelucrare prin EDM a unor pise din materiale 
neconventionale. 
 

D. Forme şi metode de evaluare:  
Curs+lucrari practice: 
Verificarea cunoştinţelor la disciplina de studiu se realizează folosind următoarele metode : 
- fişe de laborator pentru cunoştinte aplicative şi experimentale ; 
- testare lucrări practice ; 
- referat bilbliografic ; 
- examinare scrisă pentru cunoştinţe teoretice. 
Proiect : 

- Verificarea analizei dimensionale a piesei supusa studiului ; Verificarea alegerii electrodului de prelucrare si 
calculul dimensiunilor acestuia ; Verificarea regimului de lucru adoptat si a calitatii piesei prelucrate. 

 
E. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă: 

Tema Conţinut general Nr. ore alocat 
T1 Proiectarea materialelor noi – concept necesar in dezvoltarea produselor 2 
T2 Materiale compozite cu matrice polimerica: calculul proprietatilor mecanice specifice 4 
T3 Materiale compozite sandwich: determinarea proprietatilor mecanice si prelucrabilitatii 

prin deformare plastica la rece 
2 



T4 Materiale poroase: spume metalice cu aplicatie in biomecanica si aerospatiale- calculul 
proprietatilor mecanice 

2 

T5 Materiale nanostructurate 2 
T6 Principii de proiectare a materialelor noi 4 
T7 Tehnologii de fabricatie ale materialelor neconventionale. 4 
T8 Prelucrarea prin eroziune electrică cu electrod masiv EDM- principiul prelucrarii, 

procese elementare de eroziune electrica 
4 

T9 Efectele descarcarilor electrice in impuls – prelevarea de material, activarea energetica, 
expulzarea materialului de la electrozi, fenomene specifice in dielectric. 

2 

T10 Caracteristici tehnologice la prelucrarea prin eroziune electrica. Factori si parametri 
tehnologici.  

4 

T11 Generarea suprafetelor prin eroziune electrica – metode de generare, cazuri particulare. 
Structura sistemelor de prelucrare prin eroziune.  

2 

T12 Textura si structura suprafetelor erodate – rugozitate si microstructura. Erori de 
prelucrare in procesul eroziv – definitii, uzura electrodului masiv 

2 

T13 Principii de proiectare a tehnologiei electro-erozive. Aplicatii industriale ale prelucrarii 
prin eroziune electrica. 

4 

T14 Prelucrarea prin eroziune abraziva cu ultrasunete USM – principul de prelucrare, procese 
macroscopice 

2 

T15 Sumarul materialelor si tehnologiilor neconventionale studiate 2 
Total ore curs 42 

 
F. Conţinutul lucrărilor practice / număr de ore pentru fiecare temă: 

Modul Conţinut general Nr. Ore alocat 
E1 Proiectarea unui ansamblu de piese din materiale compozite pe baza determinarii 

functionalitatii acestora, REFERAT DE LABORATOR  1,2    
4 

E2 Prelucrarea prin eroziune electrica cu copierea simpla a formei electrodului – 
productivitatea prelucrarii, interstitiul lateral, uzura electrozilor 
Regim de prelucrare : degrosare, finisare., REFERAT DE LABORATOR 3   

2 

E3 calitatea suprafetelor erodate – rugozitatea suprafetei, stratul superficial 
Regim de prelucrare : degrosare, finisare., REFERAT DE LABORATOR 4,5   

4 

E4 Precizia suprafetelor erodate – evaluarea erorilor de proces 
Regim de prelucrare : degrosare, finisare., REFERAT DE LABORATOR 6 

2 

E5 Prelucrarea prin eroziune abraziva ultrasonica - productivitatea prelucrarii, interstitiul 
lateral, rugozitatea suprafetei, REFERAT DE LABORATOR 7 

2 

Total ore lucrări practice 14 
 

G. Conţinutul lucrărilor de proiect / număr de ore pentru fiecare temă: 
Modul Conţinut general Nr. Ore alocat 

G1 Stabilirea unei piese care sa fie realizata prin tehnologii electroerozive sau ultrasonice : 
desen de executie, dimensionare   

2 

G2 Identificarea caracteristicilor de material / calculul acestora    
  

2 

G3 Proiectarea tehnologiei de fabricatie: regimuri de prelucrare, corelatia intre tolerante, 
calitatea suprafetelor si tehnologia aleasa 

2 

G4 Proiectarea tehnologiei: determinarea dimensiunilor electrodului/alegerea materialului 2 
G5 Proiectarea tehnologiei: alegerea regimului de prelucrare, simularea prelucrarii 4 
G6 Realizarea programului piesei si testarea prin simularea procesului electroeroziv 4 
G7 QFD (Quality Function Deployment) aplicat la proiectarea piesei alese dintr-un material 

neconventional (inlocuirea materialului de la G1): vocea consumatorului 
2 

G8 QFD (Quality Function Deployment) aplicat la proiectarea unei piese dintr-un material 
neconventional: diagrama de afinitate, matricea de prioritati 

4 

G9 Feed-back asupra procesului de proiectare a tehnologiei de prelucrare a piesei alese 4 
G10 Prezentarea proiectelor realizate in Power Point – Aprecierea rezultatelor (Verificare) 2 

Total ore lucrări practice 28 
 

H. Bibliografie de elaborare a cursului si proiectului 
1. M. Banu, V. Tabacaru, Nontraditional materials, vol. I - Structures of composite materials, Publishing House 

Foundation of “Dunarea de Jos” University of Galati, ISBN 973-8139-89-9, 2001.  



2. M. Banu, Nontraditional materials, vol. II - Prediction of the springback effect of the advanced materials used 
in automotive manufacturing, Publishing House Dunarea de Jos University of Galati, ISBN 973-8139-90-2, 
2001. 

3. Balleys, F., Frei, C.- Evolution du gap frontal et du gap lateral en electro-erosion. Annals of CIRP, vol. 28 /1, 
pag. 117-119, 1979 

4. Botzel, T. - The technology of EDM. MAHO Hansen GmbH, 1991 
5. Caron, R. A. - New developments in accuaracy, application and automation for CNC Ram EDM. INGERSOLL 

Maschinen und Werzeuque GmbH, 1991 
6. Cornelissen, H. - “Technological Surfaces” - an objective criterion for comparing EDM - Systems. Annals of 

CIRP,  27, pag. 101-106, 1978 
7. Crookall,  J. R. - An analysis of EDM utilisation in industrial tooling manufacture. Annals of CIRP, vol. 27, 

pag. 113-118, 1978 
8. Crookall, J. R.  - A theory of planar electrod-face wear in EDM. Annals of CIRP, vol. 28, pag. 125-129, 1979 
9. Dauw, D. - On the derivation and application of real-time tool wear sensor in EDM. Annals of CIRP, vol. 36, 

pag.  111-115, 1986 
10. Deneş, C., Oprean, C., Nanu, D. – Cu privire la caracteristicile tehnologice de productivitate ale prelucrării prin   

eroziune electrică cu electrod filiform, Timişoara, Revista de Tehnologii  Neconvenţionale, nr.1, pag. 37-39, 
1997 

11. Dorf, C. R., Kusiac A - Handbook of design, manufacturing and automation., New York, A Wiley-Interscience  
              Publication, 1994 
12. Epureanu, A., Tăbăcaru, V., Apostu, C., Fetecău, C., Pruteanu, O., Montoya, F. M. – Evaluarea şi controlul 

calităţii - aplicaţii. Galaţi, Editura Fundaţiei Universitare “Dunărea de Jos” din Galaţi, 1999 
13. Gavrilaş, I., Marinescu, N. I.- Prelucrări neconvenţionale în construcţia de maşini. Bucureşti, Editura Tehnică,  

vol. 1-2, 1991-1993 
14. McGeough, J. A., Rasmussen, H.- A macroscopic model of EDM. International Machine Tools Manufacture, 

vol.22, nr. 4, pag. 333-339, 1982 
15. Nichici, A., Achimescu, N, ş.a. – Prelucrarea prin eroziune în construcţia de maşini, Timişoara, Editura Facla, 

1985 
16. Pruteanu, O., ş.a. – Managementul calităţii totale, Iaşi, Editura Junimea, 1998 
17. Saito, K., - Development of numerical contouring control in EDM.  Annals of CIRP, vol. 35, pag. 117-120, 

1986 
18. Slătineanu, L. - . 2000 - Tehnologii neconveţionale în construcţia de maşini, Chişinău, Editura Tehnica Info, 

2000 
19. Tăbăcaru, V., Maier, C., Naidim, O. - Mathematical model of material removing in elementary erosion process 

by electrical discharge. Galaţi, Analele Universităţii “Dunărea de Jos”, Fascicula V, pag. 53-60, 1995 
20. Tăbăcaru, V. – Analiza şi sinteza sistemelor de prelucrare prin eroziune computerizate (teză de doctorat), 

Galaţi, Universitatea “Dunărea de Jos”, 1996 
21. Tăbăcaru, V., Mitu, S. – Tehnologii neconvenţionale, Galaţi, Universitatea “Dunărea de Jos”, 1992 
22. Tăbăcaru, V., Banu, M., Fetecau, C. – Tehnologii neconvenţionale – experimente de laborator, Galaţi, 

Universitatea “Dunărea de Jos”, 1993 
23. INGERSOLL - NC controlled EDM. INGERSOLL Machinen und Werzeuqw GmbH, 1991 
24. AGIE - For universal aplications in diesinking erosion. AGIE Industrial Electonics, 1991 
 

I. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi 
Nr. crt. Sursa bibliografică (carte, curs, fasciculă lucrări practice) 

1 TABACARU V., s.a. – Eroziunea electrică – procese şi tehnologii, E. Evrika, 2002 
2 M. BANU, V. Tabacaru, Nontraditional materials, vol. I - Structures of composite materials, Publishing 

House Foundation of “Dunarea de Jos” University of Galati, ISBN 973-8139-89-9, 2001.  
3 M. BANU, Nontraditional materials, vol. II - Prediction of the springback effect of the advanced 

materials used in automotive manufacturing, Publishing House Dunarea de Jos University of Galati, 
ISBN 973-8139-90-2, 2001. 

4 TABACARU V., s.a. - Tehnologii neconvenţionale - experimente de laborator, Universitatea Galaţi, 
1993 

5 NICHICI A., s.a. - Prelucrarea prin eroziune în construcţia de maşini, E.Facla, 1983 
6 GAVRILAS I., s.a. - Prelucrări neconvenţionale în construcţia de maşini, E.Tehnică, vol. 1, 1991, vol. 2, 

1993 
7 MARINESCU N. I., s.a. - Tehnologii de prelucrare prin eroziune a materialelor dure şi extradure, 

E.Tehnică, 1989 
 

 



 
UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI 
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE 
CATEDRA MANAGEMENT-MARKETING 
Adresa: Str. N. Balcescu, Nr. 59-61 
Nr. telefon / fax: 0236/460467 
E-mail: fsea@ugal.ro 

 
PROGRAMA ANALITICĂ 
Disciplina: MANAGEMENT 

 
A. Locul disciplinei în planul de învăţământ: 

Anul  IV 
Sem. I Sem. II 

Total ore Forme de verificare Nr. credite Anul 
de 
studiu C S C S C S Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II 

Cod 
disciplină 

Nr. 
ore 

- - 2 2 28 14  E, V  4+2 MD-0018 

 
B. Obiectivele disciplinei:  
Formarea unor atitudini şi comportamente în organizarea producţiei, care să completeze 
instruirea necesară viitorului manager, precum şi a formării unei culturi organizaţionale în 
producţia industrială, care are la bază valorile economiei de piaţă 
Cunoaşterea  modului de organizare a producţiei în secţiile de bază şi secţiile auxiliare 
Cunoaşterea metodelor de gestiune moderne a producţiei 
Calculul costului de producţie 
Formarea unei concepţii sistemice asupra procesului de management 
Cunoaşterea funcţiilor managementului şi a funcţiunilor întreprinderii 
Cunoaşterea şi respectarea principilor managementului 
Dezvoltarea capacităţii de proiectare şi raţionalizare a structurilor organizatorice şi 
cunoaşterea tipologiei acestora 
Cunoaşterea procesului decizional şi respectarea etapelor 
Cunoaşterea metodelor de management şi aplicarea acestora într-o întreprindere 
Promovarea calităţilor atitudinale şi aptitudinale specifice carierei de manager 
Dezvoltarea interesului pentru profesiunea de manager 
 
C. Metode de predare – învăţare: prelegerea, conversaţia euristică, explicaţia, 

dezbaterea, studiul de caz, problematizarea, simularea de situaţii, metode de lucru în 
grup, individual şi frontal, ateliere de lucru, metode de dezvoltare a gândirii critice, 
portofoliul, studiul  bibliografiei.   

 
D. Forme şi metode de evaluare: evaluare continuă ( pondere 40% ) prin metode orale, 

probe scrise, practice şi teme de casă (referat pe o temă la alegere din tematica 
disciplinei); evaluare sumativă (pondere 60%) prin probe scrise/orale. 

 
E. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă: 
 

1. Întreprinderea de producţie industrială  - obiect al managementului producţiei: 
definire, elemente caracteristice, funcţii, tipologie (2 ore) 
2. Structura de producţie şi concepţie a unei întreprinderi de producţie  
industrială – noţiune, verigi structurale de bază, tipologie (2 ore) 



3. Procesul de producţie – noţiune, tipologie, factori de influenţă, principii de organizare 
(2 ore) 
4. Tipurile de producţie (2 ore) 

Tipul de producţie de masă. Tipul de producţie în serie. Tipul de producţie individuală  
5. Organizarea producţiei în flux: (2 ore) 

Tipologia liniilor de producţie în flux. Parametrii de funcţionare ai liniilor de producţie 
în flux. Amplasarea locurilor de muncă în cadrul liniilor de producţie în flux 

6. Organizarea producţiei de serie mică şi individuală (2 ore) 
Caracteristicile principale ale organizării producţiei de serie mică şi individuală. 
Amplasarea locurilor de muncă. Sistemul flexibil de fabricaţie – metodă de organizare 
a producţiei de serie mică şi unicate. Metoda tehnologiei de grup pentru mărirea 
loturilor de fabricaţie 6.5. Tendinţe actuale şi de perspectivă în organizarea producţiei  

7. Organizarea în timp a producţiei (2 ore) 
Ciclul de producţie – noţiune, structură, factori. Calculul elementelor componente ale 
ciclului de producţie. Metode de îmbinare  a operaţiilor tehnologice în timp. Căi de 
reducere a duratei ciclului de producţie 

8. Organizarea şi planificarea activităţii de întreţinere şi reparare a utilajelor (2 ore) 
Sisteme şi metode de organizare a reparării utilajelor. Planificarea reparării utilajelor. 
Determinarea momentului optim de înlocuire a utilajului. Alegerea tipului optim de 
utilaj care urmează să fie achiziţionat. Organizarea activităţii de întreţinere şi reparare a 
utilajelor 

9. Organizarea activităţii de asigurare cu energie într-o întreprindere  
industrială (2 ore) 

Importanţa şi obiectivele activităţii de asigurare cu energie. Fundamentarea necesarului 
de energie electrică. Posibilităţi de folosire raţională a energiei şi combustibilului 

10. Organizarea activităţii de asigurare cu SDV-uri (2 ore) 
Activitatea de asigurare cu SDV-uri. Clasificarea SDV-urilor determinarea necesarului 
de SDV-uri. Determinarea stocurilor de SDV-uri Organizarea servirii locurilor de 
muncă cu SDV-uri. Posibilităţi de economisire a consumului de SDV-uri  

11. Organizarea activităţii de transport intern (2 ore) 
Activitatea de transport intern – noţiune, obiective. Tipologia transporturilor şi a 
mijloacelor de transport. Sisteme  de organizare a activităţii de transport. Planificarea 
activităţii de transport intern  

12. Capacitatea de producţie şi gradul de utilizare a acesteia 
Capacitatea de producţie – noţiune, mod de exprimare Fundamentarea mărimii capacităţii 
de producţie 
13. Costurile de producţie ale unei întreprinderi de producţie industrială 
Costul de producţie – noţiune, importanţă Costul producţiei industriale Cheltuieli comune 
ale secţiilor Cheltuieli generale ale întreprinderii Costul unitar al produselor Căile de 
reducere a costului producţiei industriale 
14. Sisteme moderne de gestiune a producţiei 

Metoda „Optimized Production Technology” (OPT).  Metoda Just-in-Time (JIT). 
Metoda KANBAN Metoda “Manufacturing Resources Planning” (MRP)  

 
F. Conţinutul seminariilor / număr de ore pentru fiecare temă: 
 

1. Dimensionarea suprafeţelor de producţie (2 ore) 
2. Amplasarea utilajelor prin Metoda verigilor (2 ore) 
3. Amplasarea utilajelor prin Metoda gamelor fictive (2 ore) 
4. Organizarea producţiei sub forma liniilor de producţie în flux (2 ore) 



5. Fundamentarea necesarului de mijloace de transport (2 ore) 
6. Optimizarea transportului intern (2 ore) 
7. Determinarea ciclului de producţie a unui lot de repere identice (4 ore) 
8. Organizarea activităţii de întreţinere şi reparare a utilajelor (2 ore) 
9. Determinarea momentului optim de înlocuire a utilajului (1 oră) 
10. Alegerea tipului optim de utilaj care urmează să fie achiziţionat (1 oră) 
11. Fundamentarea necesarului de energie electrică într-o întreprindere industrială (2 

ore) 
12. Determinarea necesarului de SDV-uri şi stabilirea mărimii stocului de SDV-uri (2 

ore) 
13. Capacitatea de producţie şi gradul de utilizare al acesteia 
14. Planul de încărcare a utilajelor 
15. Indicatorii valorici ai producţiei industriale (2 ore) 

 
G. Bibliografie de elaborare a cursului 
 
1. Badea, Fl. - Managementul producţiei industriale I, Editura ALL, Bucureşti, 1998 
2. Bărbulescu, C. (coord.) - Managementul producţiei industriale, Editura Economică, 

Bucureşti, 2000 
3. Bosânceanu, M. F., Gestiunea producţiei industriale, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 

2000 
4. Hill, T., Production/Operations Management – Text and Cases, Prentice Hall 

International,1991 
5. Nicolescu, O., Plumb, I., Abordări moderne în managementul şi economia 

organizaţiei, Editura Economică, 2003 
6. Olaru, A. - Management general, Editura Fundaţiei Universitare, Galaţi, 2001 

 
7. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi 
1. Bărbulescu, C. (coord.) - Managementul producţiei industriale, Editura Economică, 

Bucureşti, 2000 
2. Bosânceanu, M. F., Gestiunea producţiei industriale, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 

2000 
 



UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI 
FACULTATEA DE MECANICĂ  
CATEDRA CONSTRUCŢII DE MAŞINI, ROBOTICĂ ŞI SUDARE 
SPECIALIZAREA: TEHNOLOGIA CONSTRUCŢIILOR DE MAŞINI 
Adresa: str. Domnească 111, 800201 – Galaţi 
Nr. telefon / fax: 0236/414872, int. 386 
E-mail: Dumitru.Nicoara@ugal.ro; viorel.paunoiu@ugal.ro 

 
 

PROGRAMA ANALITICĂ 
Disciplina: PROCESE DE DEFORMARE PLASTICĂ LA RECE  II 

 
A. Locul disciplinei în planul de învăţământ: 

Anul  IV 
Sem. I Sem. II Total ore Forme de verificare Nr. credite Anul 

de 
studiu C P C L C L/P Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II 

Cod 
disciplină 

Nr. ore 3 2 - - 42 28 E/P - 3/1 - M-S2110 

 
B. Obiectivele disciplinei: 

. 
• Punere în temă cu problematica prelucrării prin deformare plastică la rece a materialelor 

metalice, limitându-ne numai la aspectele specifice domeniului lor de specializare. 
• Cunoaşterea proceselor tehnologice de prelucrare, a parametrilor care le definesc, a 

condiţiilor şi a domeniilor de aplicare ca şi a echipamentelor tehnologice necesare. 
• Cunoaşterea unor elemente de bază privind proiectarea tehnologiilor de prelucrare şi a 

echipamentelor tehnologice. 
C. Metode de predare – învăţare: Prelegerea, facilitarea asimilării cunoştinţelor teoretice prin 

exemplificări practice în laborator, formarea aptitudinilor de cercetare în strânsă legătură cu 
rigoarea proceselor tehnologice, studiul documentelor curriculare şi al bibliografiei.   

D. Forme şi metode de evaluare: Evaluare continuă prin verificare de sondaj în cadrul 
lucrărilor practice / teme de casă (pondere 40%) şi evaluare sumativă finală prin probe 
scrise/orale (pondere 60%). 

E. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă: 
1. Operaţii şi matriţe pentru ambutisare       / 14 ore 
Caracterizarea generală a procesului de ambutisare. Determinarea formei şi a dimensiunilor 
semifabricatului pentru ambutisarea diferitelor tipuri de piese (de revoluţie, paralelipipedice, 
complexe şi asimetrice). Gradul de deformare şi coeficientul de ambutisare; influienţa diferiţilor  
factori. Calculul forţei de ambutisare, a lucrului mecanic şi puterii. Caracteristicile tehnologiei 
de ambutisare a pieselor de diferite tipuri (cilindrice cu şi fără flanşă, conice, semisferice, 
paralelipipedice, etc). Calitatea şi precizia pieselor ambutisate. Defecte la ambutisare. Elemente 
de construcţie specifice matriţelor de ambutisare. Jocul dintre elementele active la ambutisare. 
Dimensionarea zonei de lucru a elementelor active. Lubrifierea şi tratamentul termic la 
ambutisare. Principalele tipuri de matriţe pentru ambutisare (construcţie şi funcţionare). 
Ambutisarea cu subţierea materialului. Procedee speciale de ambutisare (succesivă din bandă, 
ambutisarea hidraulică, etc.) 
2. Operaţii şi matriţe pentru fasonare.       / 6 ore 
Planarea (caracterizare, utilizare, elemente active). Reliefarea (caracterizare, utilizare, calculul 
forţei, construcţia matriţelor). Gâtuirea (caracterizare, coeficientul de gâtuire, construcţia 
matriţelor). Umflarea (caracterizare, coeficientul de umflare, construcţia matriţelor). Bordurarea 
(caracterizare, construcţia matriţelor). Răsfrângerea marginii (caracterizare, tipuri de 
răsfrângere, coeficientul de răsfrângere şi factori de influenţă, dimensiunea iniţială a 
semifabricatului, particularităţi ale matriţelor de răsfrângere). Răsfrângerea cu subţierea 



materialului. Filetarea prin fasonare (caracterizarea procesului, domeniu de utilizare, 
echipamente tehnologice). 
3. Operaţii şi matriţe pentru deformarea volumică       / 6 ore 
Caracterizarea procesului. Calculul semifabricatului iniţial. Materiale prelucrabile. Pregătirea 
semifabricatelor (analiza materialului, debitarea, tratamentul termic, pregătirea suprafeţei, 
lubrifierea). Lăţirea/aplatisarea (utilizare, forma elementelor active, calculul forţei). Refularea. 
Calibrarea prin presare (utilizare, tipuri de prelucrări). Presarea în matriţă (utilizare, construcţia 
matriţelor). Extrudarea (avantaje/dezavantaje, caracterizarea procesului, tipuri de extrudare, 
calculul forţei, construcţia matriţelor. Rularea filetului. Deformarea radială şi cea orbitală. 
4. Elemente de proiectarea tehnologiei şi a echipamentului tehnologic pentru prelucrările prin 
deformare plastică la rece.        / 8 ore 
Etapele de parcurs la proiectarea tehnologiei de prelucrare a unui reper realizat prin deformare 
plastică la rece. Aspecte şi elemente specifice proiectării echipamentelor tehnologice de 
prelucrare prin deformare plastică la rece. Criterii de alegere a utilajului folosit pentru 
prelucrare.  
5. Formarea pulberilor. Introducere. Presarea axială a pulberilor. Extrudarea pulberilor. 
Injectarea pulberilor metalice. Procedee de formare fară aplicarea presiunii. Forjarea pulberilor/ 
6ore 
 
F. Conţinutul lucrărilor practice / număr de ore pentru fiecare temă: 
 
Proiect                / 28 ore 
Pentru un reper dat sub forma desenului de execuţie se proiectează tehnologia de execuţie prin 
deformare plastică la rece şi ansamblul unei ştanţe sau matriţe necesară în cadrul acestei 
tehnologii. Memoriul de calcul cuprinde elementele necesare stabilirii tehnologiei de execuţie în 
condiţiile de precizie impuse şi cu eficienţă economică maximă. Pentru echipamentul tehnologic 
proiectat (ştanţă/matriţă) se execută un minim de calcule necesare dimensionărilor geometrice şi 
de rezistenţă mecanică a principalelor elemente componente. Partea grafică cuprinde desenul de 
ansamblu al ştanţei/matriţei proiectate şi desenele de execuţie ale principalelor elemente active. 
 
G. Bibliografie de elaborare a cursului       
1. Teodorescu,M., ş.a. – Prelucrări prin deformare plastică al rece, vol.1, 2, Editura Tehnică 
Bucureşti, 1987, 1988 
2. Teodorescu, M., ş.a. – Elemente de proiectare a ştanţelor şi matriţelor, EDP, Bucureşti, 1983 
(ed.a II-a) 
3. Teodorescu,M., Zgură, Gh. – Tehnologia presării la rece, EDP, Bucureşti, 1983 
1. Păunoiu, V. - Tehnologia pieselor sinterizate, vol. I, Editura OIDICM, Bucureşti, 2000, ISBN 
973-8001-26-9.  
4. Păunoiu, V. - Tehnologia pieselor sinterizate, vol. II,  Editura OIDICM, Bucureşti, 2002, 
ISBN 973-001-4-X. 
5. Păunoiu, V. – Probleme de studiu specifice tehnologiei pieselor sinterizate, Editura Cartea 
Universitară, Bucureşti, 2004, ISBN 973-7956-89-3 
6. Păunoiu, V. - Tehnologia pieselor sinterizate – Îndrumar de laborator, Editura Evrika, Brăila, 
2000, ISBN 973-8052-56-4.  
 
H. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi 
1. Teodorescu,M., ş.a. – Prelucrări prin deformare plastică al rece, vol.1, 2, Editura Tehnică 
Bucureşti, 1987, 1988 
2. Teodorescu, M., ş.a. – Elemente de proiectare a ştanţelor şi matriţelor, EDP, Bucureşti, 1983 
(ed.a II-a) 
3. Teodorescu,M.,ş.a. – Tehnologia presării la rece – lucrări de laborator, Universitatea din 
Galaţi, 1990 



4. Păunoiu,V., Nicoară,D. – Tehnologia de presare la rece a tablelor, Cartea Universitară, 
Bucureşti, 2004. 
5. Curs suport format electronic (.pps) 
6. Păunoiu, V. - Tehnologia pieselor sinterizate, vol. I, Editura OIDICM, Bucureşti, 2000, ISBN 
973-8001-26-9.  
7. Păunoiu, V. - Tehnologia pieselor sinterizate, vol. II,  Editura OIDICM, Bucureşti, 2002, 
ISBN 973-001-4-X. 
 



UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI 
FACULTATEA DE MECANICA 
CATEDRA  DE CONSTRUCTII DE MASINI, ROBOTICA SI SUDARE 
SPECIALIZAREA: TEHNOLOGIA CONSTRUCŢIILOR DE MAŞINI 
Adresa: Str. Domneasca 111 Galati 
Nr. telefon / fax: 0236 41 48 71 
E-mail: valentin.tabacaru@ugal.ro 

 
PROGRAMA ANALITICĂ 

Disciplina: BAZELE PROIECTARII DISPOZITIVELOR 
 

A. Locul disciplinei în planul de învăţământ: 
Anul IV 

Sem. I Sem. II 
Total ore Forme de verificare Nr. credite Anul de 

studiu 
C L/P C L/P C L/P Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II 

Cod 
disciplină 

Nr. ore 3 1,2 2 1 70 14, 28 E, V V 4+2 3 M-D2128 
 
B. Obiectivele disciplinei: 

 Disciplina are în structură capitole în care sunt prezentate noţiuni de de baza, de sinteza si de calcul al 
sistemelor de orientare si fixare a semifabricatelor in dispozitive, cu particularizarea dispozitivelor pentru prelucrari 
mecanice prin aschiere. Sunt prezentate : analiza structurii sistemelor de prelucrare, identificarea rolului si locului 
dispozitivului port-piesa, metode de orientare a semifabricatelor pe tipuri de suprafete specifice, alegerea si calculul 
elementelor de orientare, sisteme si scheme de fixare, calculul fortelor si erorilor de fixare. Fiecare capitol conţine 
aspecte privind aplicaţiile dezvoltate cu diverse sisteme de dispozitivare în industria constructoare de maşini. 
 Bazele proiectarii dispozitivelor este o disciplină de baza, necesară formării profesionale ca inginer tehnolog 
si proiectant de masini si echipamente de prelucrare mecanica, care prin structură şi cunoştinţe urmăreşte realizarea 
următoarelor obiective principale : 

- identificarea structurii sistemelor de dispozitivare a semifabricatelor; 
- interpretarea ponderii erorilor de prelucrare si de orientare in alegerea unui sistem de dispozitivare; 
- cunoaşterea şi înţelegerea metodelor de orientare in dispozitive port-piesa; 
- analiza şi calculul principalelor sisteme de orientare a semifabricatelor; 
- analiza şi calculul principalelor sisteme de fixare a semifabricatelor; 
- dispozitive specifice pentru masini-unelte de prelucrare. 

 
C. Metode de predare – învăţare: 

Predarea disciplinei de studiu se realizează folosind următoarele proceduri : 
- curs - 9 capitole, prezentate sub formă de prelegere prin : tabele, scheme tehnologice, constructive si de 

calcul; 
- proiect – tema de proiectare a unui dispozitiv de prelucrare, etape de analiza si de calcul. 

 
D. Forme şi metode de evaluare:  

Verificarea cunoştinţelor la disciplina de studiu se realizează folosind următoarele metode: 
- testare pe capitole de proiectare principale ; 
- referat bilbliografic (optional); 
- verificare / prezentare rezultate de proiectare ; 
- examinare scrisă pentru cunoştinţe teoretice. 

 
E. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă: 

Tema Conţinut general Nr. ore alocat 
B1 Sistem tehnologic. Proces tehnologic. Sistemul erorilor de prelucrare  3 
B2 Structura sistemelor de prelucrare prin aschiere. Lanturi de dimensiuni si de suprafete  6 
B3 Principii de proiectare a dispozitivelor. Etape tehnologice si de calcul 6 
B4 Principii de orientare a semifabricatelor. Tipuri de baze de orientare  6 
B5 Orientarea pe suprafete plane. Alegerea si calculul elementelor de orientare   6 
B6 Orientarea pe suprafete cilindrice exterioare si interioare. Alegerea si calculul 

elementelor de orientare 
12 

B7 Orientarea pe suprafete conice exterioare si interioare. Alegerea si calculul elementelor 
de orientare 

3 

B8 Sistemul de forte si momente care solicita semifabricatele in sistemul tehnologic 6 
B9 Structura si calclul mecanismelor de fixare cu pene, parghii, suruburi, excentrice, bucse 14 



elastice 
B10 Mecanisme centrare si fixare (autocentrante) 4 
B11 Mecanisme de divizare. Mecanisme de blocare 2 
B12 Structuri specifice de dispozitive pentru masini-unelte de prelucrare 2 

Total ore curs 70 
 

F. Conţinutul proiectului / număr de ore pentru fiecare temă: 
Capitol Conţinut general Nr. ore alocat 

P1 Analiza structurala si dimensionala a reperului 
Identificarea suprafetelor si codificarea lor 

2 

P2 Sinteza procesului tehnologic. Lista operatiilor de prelucrare 
Schita operatiei. Calculul parametrilor de regim si a solicitarilor de aschiere 

4 

P3 Schema de orientare a reperului. Calculul si alegerea elementelor de orientare 
Schema de fixare a reperului. Identificarea sistemului de forte de aschiere – fixare – 
actionare 

4 

P4 Calculul fortelor de fixare. Dimensionarea mecanismului de fixare 2 
P5 Conceperea si realizarea desenului de ansamblu al dispozitivului  2 

Total ore lucrări practice 14 
 

G. Bibliografie de elaborare a cursului 
1. ROSCULET S. V., s.a. – Proiectarea si consturctia dispozitivelor, Editura Didactica si Pedagogica, 

Bucuresti, 1982 
2. STANESCU I., TACHE V. – Dispozitive pentru masini-unelte. Proiectare – constructie, Editura 

Tehnica, Bucuresti, 1979 
3. TACHE V., s. a. – Elemente de proiectare a dispozitivelor pentru masini-unelte, Editura Tehnica, 

Bucuresti, 1985 
4. BRAGARU A., s. a. – SEFA – DISROM Teoria si practica proiectarii dispozitivelor pentru prelucrari 

pe masini unelte, vol. 1+2, Editura Tehnica, Bucuresti, 1982 
5. TACHE V., s. a. – Constructia si exploatarea dispozitivelor, Editura Didactica si Pedagogica, 

Bucuresti, 1982 
6. PICOS C., s. a. – Proiectarea tehnologiilor de prelucrare mecanica prin aschiere, vol. 1+2, Editura 

Universitas, Chisinau, 1992 
 

H. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi 
Nr. 
crt. 

Sursa bibliografică (carte, curs, fasciculă lucrări practice) Capitol Tema 
Capitol 

1 ROSCULET S. V., s.a. – Proiectarea si consturctia dispozitivelor, Editura 
Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1982 

2, 
3,4 

 
5 
6 

13 

B3 
B4,,B5,B6, B7 

B8,B9,P3 
P4 

B12,P5 

2 STANESCU I., TACHE V. – Dispozitive pentru masini-unelte. Proiectare – 
constructie, Editura Tehnica, Bucuresti, 1979 
 

1 
2,4 

 
3,4,5,6 

9 

B2,B3 
B4,,B5,B6, B7 
B8,B9,P3,P4 

B12,P5 

3 TACHE V., s. a. – Elemente de proiectare a dispozitivelor pentru masini-unelte, 
Editura Tehnica, Bucuresti, 1985 
 

1 
2 
3 
4 

P3 
B3 

B8,B9,P4 
B10,B12,P5 

4 GAFITANU M. – Organe de masini, vol. 1+2, Editura Tehnica, Bucuresti, 
1981 

4,5,12 P3, P4 

5 PICOS C., s. a. – Proiectarea tehnologiilor de prelucrare mecanica prin 
aschiere, vol. 1+2, Editura Universitas, Chisinau, 1992 
 

1 
10,14, 
16,17 

B1,B2,B3 
P2 

6 TARU E., CAPATANA N. – Proiectarea sculelor aschietoare, Universitatea din 
Galati, 1982 

--- B2,P2 

7 PRECUPETU T, s. a. – Desen tehnic industrial pentru constructa de masini, 
Editura Tehnica, Bucuresti, 1983 

5,6 
10,11 

P1 
P5 
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FACULTATEA MECANICA 
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PROGRAMA ANALITICĂ 

Disciplina: PRELUCRAREA MASELOR PLASTICE 
 

A. Locul disciplinei în planul de învăţământ: 
Anul IV 

Sem. I Sem. II 
Total ore Forme de verificare Nr. credite Anul de 

studiu 
C S C S C S Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II 

Cod 
disciplină 

Nr. ore - - 2 2 28 28 - E,V - 4+2 M-S2112 

 
B. Obiectivele disciplinei: 

Cunoaşterea proceselor şi tehnologiilor care stau la baza obţinerii reperelor si a 
semifabricatelor din materiale plastice. Utilizarea aplicaţiilor software specifice pentru 
modelarea numerică a proceselor de prelucrare a materialelor plastice în vederea optimizarii 
proceselor de fabricaţie. 

 
C. Metode de predare – învăţare: 

Prezentare PowerPoint, suport de curs, aplicaţii software specifice. 
 

D. Forme şi metode de evaluare:  
Teme de casă, proiect, prezentare de referate, teste parţiale şi test final. 
 

E. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă: 
 
 1.- Evolutia materialelor plastice polimerice. Importanta utilizarii materialelor plastice in 
industrie. /2 ore; 
 2. - Proprietăţile materialelor plastice. Proprietăţi fizice. Proprietăţi optice. Proprietăţi 
mecanice. Proprietăţi termodinamice./4 ore; 
 3. - Materiale termoplastice si termoreactive. Caracteristici de utilizare./ 2 ore; 
 4. - Principiul realizarii amestecarii si malaxarii. Teoria amestecarii si dispersarii. 
Amestecarea solidelor. Amestecarea in extrudere. Clasificarea si descrierea masinilor de amestecat 
si malaxat./2 ore; 
 5.- Principiul realizarii valtuirii. Teoria curgerii intre doi cilindri in rotatie. Clasificarea si 
descrierea valturilor./ 2ore; 
 6. - Principiul calandrarii. Clasificarea si descrierea masinilor de calandrare. Productivitate si 
consum de utilitati. ./ 2ore; 
 7. - Principiul realizarii extruderii. Teoria curgerii prin canalul melcului. Clasificarea si 
descrierea masinilor de extrudere. Productivitate si consum de utilitati. /2 ore; 
 8. - Bazele procesului de injectare a maselor plastice. Funcţionarea matriţelor pentru 
injectarea materialelor plastice. Aspecte tehnologice privind utilajele pentru injectarea materialelor 
plastice.  Sisteme de injectare. Sisteme de aruncare la matriţele de injectare. Sisteme de centrare şi 
conducere a matriţelor de injecttat. Sisteme de rǎcire a matriţelor de injectat. Aerisirea matriţelor de 
injectat. Alegerea materialelor pentru confecţionarea matriţelor de injectat. Condiţii tehnice de 
execuţie a matriţelor de injectat. Proiectarea formei pieselor injectate din materiale plastice.  
Metalizarea pieselor din materiale plastice. Proiectarea matriţelor pentru injectarea materialelor 
plastice. Tipuri constructive de matriţe pentru injectarea matrialelor plastice./8 ore 
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 9. - Aspecte tehnologice asupra vulcanizarii in matrite. Proiectarea matritelor pentru 
cauciuc./ 4 ore. 

F. Conţinutul laboratoarelor / număr de ore pentru fiecare temă: 
1. - Identificarea materialelor plastice. Simbolizarea materialelor plastice. / 2 ore; 
2. - Caracterizarea procedeelor de prelucrare a maselor plastice. Caracterizarea 

procedeelor de asamblare a maselor plastice. / 2 ore; 
3. - Cunoaşterea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice prin injectare. / 2 ore; 
4. - Prelucrarea maselor plastice prin calandrare. / 2 ore; 
5. - Prelucrarea maselor plastice prin extrudere. / 2 ore; 
6. - Cunoaşterea utilajelor pentru prelucrarea în matriţă a articolelor din cauciuc. 

Analiza constructiv funcţională a instalaţiei de laborator pentru formarea prin 
compresie şi transfer. / 2 ore; 

7. - Sudarea foliilor cu element încălzitor. / 2 ore; 
8. - Determinarea duratei de curgere a granulelor din mase plastice din buncărele 

maşinilor de prelucrare. / 2 ore; 
9. - Determinarea rezistenţei la şoc Charpy. / 2 ore; 
10. - Determinarea durităţii maselor plastice cu durometrul Shore. / 2 ore; 
11. Prezentarea generală a programului Moldflow. Simularea numerică a injectării unui 

reper din materiale plastice. / 2 ore; 
12. - Proiectarea tehnologiei de fabricatie prin injectare a unui reper folosind programe 

de dedicate de modelare şi simulare. /6 ore. 
 

G. Bibliografie de elaborare a cursului 
 
[1]. Avery, J., A., , 2001, Gas-Assist Injection Molding. 
[2]. Beaumont, J. P., Nagel, R. and Sherman, R., 2002 - Successful Injection Molding. Process, Design, and Simulation. Hanser. 
[3]. Campo,A., E., 2006, The Complete Part Design Handbook: For Injection Molding Of Thermoplastics. 
[4]. Fetecau, C., 2005, Aspecte reologice la prelucrarea materialelor plastice prin injectare. Faza de umplere. In: Revista Materiale Plastice (ISI 
Factor impact pe anul 2004-0,267), Bucuresti, ISSN 0025-5289, vol.42, nr.4, 2005, p. 291-293. 
[5]. Fetecău, C., 2005, Injectarea materialelor plastice. Editura Didactica si Pedagogica R. A. Bucureşti, 501 pag., ISBN 973-30-
1051-0. 
[6]. Fetecău, C., Lacatus, M., 2004, Asigurarea calitatii reperelor obtinute prin injectarea maselor plastice. Editura Fundatiei 
Universitatii “Dunărea de Jos” din Galaţi, 75 pag., ISBN 973-627-114-5. 
[7]. Fetecău, C., 2003, Controlul calitatii proceselor de prelucrare a maselor plastice. Experimente de laborator. Editura OIDICM, 
Bucureşti, 168 pag., ISBN 973-8001-41-2. 
[8]. Fetecău, C., 2001, Tehnologii de fabricatie a ambalajelor. Editura OIDICM, Bucureşti, 317 pag., ISBN 973-8001-25-0. 
[9]. Fetecău, C., Bîrsan, I., G., Stan, F., Ciocan, O., 1999, Elemente de proiectare a matritelor pentru prelucrarea cauciucului. 
Editura Semne, Bucureşti, 158 pag., ISBN 973-9446-23-X. 
[10]. Fetecău, C., Stan, F., Frumusanu, G., Cernega, O., 1999, Masini si utilaje pentru prelucrarea maselor plastice. Editura 
OIDICM, Bucureşti, 227 pag., ISBN 973-9187-75-7. 
[11]. Fetecău, C., Ana Gonzales Barajas, A., G., 1998, Asigurarea calitatii foliilor din materiale plastice. Editura Algorithm +, 
Galaţi, 40 pag., ISBN 973-97251-9-8. 
[12]. Fetecău, C., 1996, Prelucrarea maselor plastice. Curs, Rotoprint, Universitatea din Galaţi, 241 pag. 
[13]. Fortin, A., Beliveau, A., Demay, Y., 1995, Numerical solution of transport equations with applications to non-Newtonian fluids, in M. M. 
Marques and J. Rodriguez (Eds), Trends in Applications of Mathematics to Mechanics Longman, Harlow. 
[14]. Gastrow H., Peter Unger, P., 2006, Gastrow Injection Molds: 130 Proven Designs. 
[15] Gebelin, J.-C., Cendrowicz, A., M., Jolly, M., R., 2003, Molding of the wax injection process for the investment casting process: prediction 
of defects. Third International Conference on CFD in the Minerals and Process Industries, CSIRO, Melbourne, Australia.  
[16]. Iclănzan, T., 1995, Plasturgie. Universitatea Tehnică Timişoara. 
[17]. Jaksch, E., 1988, Materiale plastice poliamidice, Seria Polimeri. Editura Tehnică, Bucureşti.  
[18]. Jinescu V. V., 1979, Proprietăţile fizice şi termomecanica materialelor plastice. Editura Tehnică. 
[19]. Malloy, R., A., 1994, Plastic Part Design for Injection Molding. 
[20]Shoemaker, J., 2006, Moldflow Design Guide. 
[21]. Şereş I., 1999, Matriţe de injectat. Editura Imprimeriei de Vest, Oradea. 
[22] Şereş I., 2001, Materiale termoplaste pentru injectare. Tehnologie. Încercări. Editura Imprimeriei de Vest, Oradea. 
[23] Şereş, I., 1996,  Injectarea materialelor termoplastice. Editura Imprimeriei de Vest, Oradea. 
[24] Şereş, I., 1998, Matriţe de injectat în exemple. Editura imprimeriei de Vest, Oradea. 
[25]. Tudose, R., 1976, Procese şi utilaje în industria de prelucrare a compuşilor macromoleculari”, Editura Tehnică, Bucureşti 
[26] Urquhart, M., 2002, Recent developments in injection molding technology. In Molding 2002: Emerging Technologies In Plastics Injection 
Molding, New Orleans, L.A. 
[27] Usmani, A., S., Cross, J., T., Lewis, R., W., 1992, A finite element method for the simulation of mould filling in metal casting and the 
associated head transfer. International Journal For Numerical Methods in Fluids,  35, pp. 787-806. 
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[28]***Injection Molding Industries, 2003, Orion, MI, USA. 
[98]*** Moldflow, Co., 2000, MPI/FUSION: understanding dual domain technology and how use it. Moldflow White Paper, 
www.moldflow.com. 

H. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi 
[1]. Beaumont, J. P., Nagel, R. and Sherman, R., 2002 - Successful Injection Molding. Process, Design, and Simulation. Hanser. 
[2]. Fetecău, C., 2005, Injectarea materialelor plastice. Editura Didactica si Pedagogica R. A. Bucureşti, 501 pag., ISBN 973-30-
1051-0. 
[3]. Fetecău, C., Bîrsan, I., G., Stan, F., Ciocan, O., 1999, Elemente de proiectare a matritelor pentru prelucrarea cauciucului. 
Editura Semne, Bucureşti, 158 pag., ISBN 973-9446-23-X. 
[4]. Fetecău, C., Stan, F., Frumusanu, G., Cernega, O., 1999, Masini si utilaje pentru prelucrarea maselor plastice. Editura OIDICM, 
Bucureşti, 227 pag., ISBN 973-9187-75-7. 
[5]. Fetecău, C., 1996, Prelucrarea maselor plastice. Curs, Rotoprint, Universitatea din Galaţi, 241 pag. 
[6]. Iclănzan, T., 1995, Plasturgie. Universitatea Tehnică Timişoara. 
[7]. Jaksch, E., 1988, Materiale plastice poliamidice, Seria Polimeri. Editura Tehnică, Bucureşti.  
[8]. Jinescu V. V., 1979, Proprietăţile fizice şi termomecanica materialelor plastice. Editura Tehnică. 
[9]. Şereş I., 1999, Matriţe de injectat. Editura Imprimeriei de Vest, Oradea. 
[10] Şereş I., 2001, Materiale termoplaste pentru injectare. Tehnologie. Încercări. Editura Imprimeriei de Vest, Oradea. 
[11] Şereş, I., 1996,  Injectarea materialelor termoplastice. Editura Imprimeriei de Vest, Oradea. 
[12] Şereş, I., 1998, Matriţe de injectat în exemple. Editura imprimeriei de Vest, Oradea. 
[13]. Tudose, R., 1976, Procese şi utilaje în industria de prelucrare a compuşilor macromoleculari”, Editura Tehnică, Bucureşti 
[14]*** Moldflow, Co., 2000, MPI/FUSION: understanding dual domain technology and how use it. Moldflow White Paper, 
www.moldflow.com. 
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PROGRAMA ANALITICĂ 
Disciplina: PROIECTARE TEHNOLOGICA ASISTATA DE CALCULATOR 

 
A. Locul disciplinei în planul de învăţământ: 

Anul  
Sem. I Sem. II 

Total ore Forme de verificare Nr. credite Anul 
de 
studiu C S C S C S Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II 

Cod 
disciplină 

Nr. 
ore 

3 2 2 2 70 56 E V 4 4 M-D2119 

 
B. Obiectivele disciplinei: Cunoaşterea rolului jucat de tehnologia moderna de prelucrare a 

informaţie în cresterea calitatii produselor. In cadrul cursului este prezentata evolutia 
sistemelor CAM  si elementele de ultima ora in acest domeniu. Cunoaşterea  modulelor de 
lucru ale programelor SOLIDCAM. Insusirea unor cunostinte de baza privind utilizarea 
SOLIDCAM ca instrument in proiectarea proceselor de prelucrare. Insusirea unor cunostinte 
de baza privind utilizarea analizei cu elemente finite ca instrument in proiectarea 
tehnologica. Dezvoltarea capacităţii de decizie, intelegerea si aplicarea corelatiilor dintre 
aceasta disciplina si celelalte discipline abordate in formarea inginereasca. 

 
C. Metode de predare – învăţare: curs aplicativ; stimularea interactivitatii si a dialogului in 

timpul cursului si laboratorului, metoda grupurilor de lucru in cadrul aplicatiilor de 
laborator. 

 
D. Forme şi metode de evaluare: evaluare continuă prin: teste periodice (pondere 20%); 

activitate de laborator (pondere 30 %);  examen final-scris si proba practica (pondere 30%). 
 
E. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă: 

Partea a I-a. Metode si principii in proiectarea asistata de calculator a proceselor de prelucrare. 
(10 ore) 

Modul 1. Prezentare generala si evolutia sistemelor CAM.(2 ore). 
Modul 2. Principii de baza in proiectarea si functionare sitemelor CAM (4 ore). 
Modul 3. Metode de proiectare asistata de calculator a proceselor de prelucrare (4 ore). 

Partea a II-a. Elemente de baza in metodologia de proiectare a proceselor de prelucrare a pieselor 
pe masini-unelte cu comanda numerica. (total 6 ore) 

Modul 1. Elemente de baza in generarea modelului geometric al unei piese complexe de 
prelucrat pe masini-unelte cu comanda numerica (4 ore). 
Modul 2.   Elemente de baza in proiectarea unui proces de prelucrare pe masini-unelte cu 
coanda numerica (2 ore). 

Partea a III-a. Metodologia de proiectare a proceselor de prelucrare a pieselor pe masini-unelte cu 
comanda numerica. (total 26 ore) 

Modul 1. Generarea modelului geometric al unei piese complexe de prelucrat pe masini-
unelte cu comanda numerica (4 ore). 
Modul 2.   Proiectarea unui proces de prelucrare prin frezare (10 ore). 
- Model 3D – frezarea unei piese complexe 3D  
- Profile – Frezarea de profilare a unei piese de grosime constanta si contur complex 2D.  



- Pocket – Frezarea unei degajari interioare de forma complexa. 
Modul 3.  Proiectarea unui proces de prelucrare prin gaurire (4 ore). 
Modul 4. Proiectarea unui proces de prelucrare prin strunjire (4 ore). 
Modul 5. Proiectarea unui proces de prelucrare prin electroeroziune (4 ore) 

Partea a IV-a. Metodologie de modelare cu elemente finite - instrument in proiectarea tehnologica 
asistata de calculator. (total 28 ore) 

Modul   1.  Etapele analizei cu elemente finite (2 ore) 
Modul   2.  Discretizarea in elemente finite a domeniului de analizat (6 ore) 

- Factori ce influenteaza discretizarea. 
- Reguli de realizare a discretizarii in elemente finite. 
- Discretizarea 2D in MARC. 
- Discretizarea 3D in MARC. 

Modul   3.  Definirea conditiilor la limita (2 ora) 
Modul   4.  Definirea proprietatilor materialelor (2 ore). 
Modul   5.  Definirea contactului (2 ora). 
Modul   6.  Definirea conditiilor de calcul (2 ora) 
Modul   7.  Modalitati de interpretare/exploatare a rezultatelor modelarii cu elemente finite 
(2 ore) 
Modul   8.  Analiza cu elemente finite a unui proces de prelucrare (deformare plastica, 
aschiere) (10 ore) 

 
F. Conţinutul seminariilor / număr de ore pentru fiecare temă: 

Partea a I-a. –  Prezentarea/cunoasterea echipamentelor cu comanda numerica din laborator (4 
ore) 
Partea a II-a. Proiectarea proceselor de prelucrare a pieselor pe masini-unelte cu comanda 
numerica. (total 14 ore) 

- Generarea modelului geometric al diferitelor piese de forma complexa in 3D (2 ora) 
- Proiectarea operatiei si fazelor de prelucrare prin frezare (6 ore) 
- Proiectarea operatiei si fazelor de prelucrare prin gaurire a unor piese date (2 ore) 
- Proiectarea operatiei si fazelor de prelucrare prin strunjire a unor piese date (4 ore) 

Partea a III-a. Mini-proiect : Proiectarea tehnologiei de prelucrare a unei piese date, pe masini-
unelte cu comanda numerica (20 ore) 

- Stabilirea semifabricatului necesar realizarii piesei (caracteristici mecanice si tehnologice 
ale materialului, analiza calitativa a procedeelor de semifabricare, definirea formei si 
dimensiunilor semifabricatului cu precizarea si justificarea alegerii procedeului de 
semifabricare) (6 ore) 
- Proiectarea operatiilor si fazelor de prelucrare necesare (generarea modelului geometric al 
piesei, definirea operatiilor de prelucrare, definirea fazelor de prelucrare, verificarea 
desfasurarii fazelor de prelucrare) (14 ore) 

Partea a IV-a. Analiza cu elemente finite. (total 18 ore) 
- Definirea retelei de discretizare 2D in programul de element finit MARC (2 ore) 
- Metode de definire a retelei de discretizare 3D in programul de element finit MARC (2 
ora) 
- Etapele analizei cu elemente finite a unei incercari mecanice (forfecare,  tractiune) (6 ore). 
- Exemplu de analiza cu elemente finite a unui proces de deformare plastica (ambutisare, 
extrudare) (8 ore) 

 
G. Bibliografie de elaborare a cursului 

 
[1] C. Maier - Proiectarea tehnologica asistata de calculator, Editura EVRIKA, Braila, 2003. 
[2] C. Maier –Modelarea proceselor de deformare plastica, Editura “Academica” Galati, 2000. 
[3] *** - MARC. Manual de utilizare. 



[4] Udrea M. Proiectare Tehnologica asistata de calculator, Editura Universitatii 
„Transilvania” din Brasov 2006, ISBN (10) 973-635-661-2. 
[5] Mocian Ioan – Proiectarea Tehnologica Asistata de Calculator in Constructia de Masini, 
Editura Universitatii „Targu Mures”, 1999. 

 
H. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi1 

 
[1] C. Maier - Proiectarea tehnologica asistata de calculator, Editura EVRIKA, Braila, 2003. 
[2] C. Maier –Modelarea proceselor de deformare plastica, Editura “Academica” Galati, 2000. 
[3] *** - MARC. Manual de utilizare. 

 
 

                                                 
1 Este de preferat ca bibliografia minimală de studiu pentru surdenţi să identifice cu claritate şi precizie capitolele pe 
care studenţii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare şi învăţare, eventual fiind particularizată în 
funcţie de tematica cursurilor şi seminariilor. 



UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI 
FACULTATEA DE MECANICA 
CATEDRA CONSTRUCTII DE MASINI, ROBOTICA SI SUDARE 
SPECIALIZAREA: TEHNOLOGIA CONSTRUCŢIILOR DE MAŞINI 
Adresa: Str. Domnesca 47, 800 008 
Nr. telefon / fax: 0236-414 871/390 
E-mail: felicia.stan@ugal.ro 

 
PROGRAMA ANALITICĂ 

Disciplina: CALCUL CU ELEMENT FINIT 
 

A. Locul disciplinei în planul de învăţământ: 
Anul IV 

Sem. I Sem. II 
Total ore Forme de verificare Nr. credite Anul de 

studiu 
C S C S, L C S Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II 

Cod 
disciplină 

Nr. ore   28 28 28 28 - E - 4 MS-2114 

 
B. Obiectivele disciplinei: 

Cursul îşi propune predarea noţiunilor fundamentale de calcul cu elemente finite, precum şi 
noţiuni specifice pentru modelarea numerică. Scopul cursului este de a asigura studenţilor 
cunoştinTele şi abilitatile necesare pentru conceptia si fabricaţia asistata de calculator a 
reperelor cu specific ingineresc.  

 
C. Metode de predare – învăţare: 

Prezentare PowerPoint, suport de curs, aplicaţii de laborator, aplicaţii software pentru 
modelarea numerică. Studiu individual al documentelor curriculare şi bibliografiei. 
 

D. Forme şi metode de evaluare:  
Teme de casă-  elaborarea a doua teme de casa personalizate. Evaluare parţială a nivelului 
cunoştinţelor (săptamana 7), evaluare finală. Nota finala reprezintă media celor trei note 
parţiale: tema de casă 40%, parţial 30%, evaluare finala 30%.  
 

E. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă 
1. Noţiuni generale si introductorii. Starea de tensiuni si deformatii. Legea generalizata a lui 

Hooke / 2 ore 
2. Notiuni de baza privind metoda de analiza cu elemente finite. Principiul metodei 

elementului finit. Etapele analizei cu metoda elementului finit. Generarea modelului 
matematic, Rezolvarea sistemelor liniare si neliniare / 8 ore 

3. Tipuri de elemente finite. Descrierea si proprietatile tipurilor de elemente. Criterii de 
alegerea a tipului de element finit.  Sisteme de coordonate, functii de interpolare  / 4ore 

4. Conditii la limita si incarcari / 2 ore 
5. Modelarea materialelor. Legi de comportare, Criterii de plasticitate Tresca; Von Mises. / 2 

ore 
6. Modelarea si discretizarea. Reguli de discretizare. Ipoteze: ipoteze de tip bara, membrana, 

placa si membrana / 2 ore 
7. Analiza cu element finit: analoza liniara, analiza neliniara, calculul static; calculul dinamic. 

Interpretarea rezultatelor analizei cu element finit / 4 ore 
8. Metode numerice în procese mecanice si tehnologice / 4 ore 

 
 
F. Conţinutul seminariilor / număr de ore pentru fiecare temă: 
1. Prezentarea programului FEMAP. Prezentarea etapelor de lucru / 2 ore 



2. Modelarea si simularea numerica 3 D - grinda incastrata incarcata cu forta uniform 
distribuita si forta concentrata /2 ore 

3. Modelarea numerica a elementelor de placa /2 ore 
4. Modelarea numerica a elementelor de bara. Studiu de caz: Brat de macara/ 4 ore 
5. Analiza cu elemente finite a piesei specificate prin tema de casa / 4 ore 
6. Modelarea numerica a coruprilor de revolutie / 2 ore 
7. Modelarea placilor compozite / 2 ore 
8. Analiza cu elemente finite a epruvetelor solicitate la tractiune / 2 ore 
9. Modelarea in domeniul viscoelastic / 2 ore 
10. Modelarea in domeniul plastic / 2 ore 
11. Analiza cu elemente finite a piesei specificate prin tema de casa / 4 ore 

 
 

G. Bibliografie de elaborare a cursului 
 

1. Eric G. Thompson, Introduction to the finite element method, Theory, programming and 
applications, Wiley International. 

2. Liviu Stoicescu, Rezistenţa materialelor, vol. I şi II, Editura Evrika, Brăila, 2004  
3. Thomas J.R. Hughes, The finite element method, Linear static, and dynamic finite element 

method, Dover Publications, 2000. 
4. Zienkiewicz, O.C., The Finite Element Method. McGraw-Hill 1977. 
5. Bathe, K.-J., Finite-Elemente-Methoden. Berlin, Heidelberg,New York: Springer 1986 
6. George Manole, Eduard Oprea, Mihail Iosip, 2010, Concepitia si proiectarea produselor, 

ISBN 978-606-8154-03-9. 
7. Eduard Oprea, Adrian Dumitrascu, Daniel Boricean, 2010, Simularea si analiza folosind 

prototipul virtual. 
 
 

H. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi 
1. Liviu Stoicescu, Rezistenţa materialelor, vol. I şi II, Editura Evrika, Brăila, 2004  
2. Zienkiewicz, O.C., The Finite Element Method. McGraw-Hill 1977 
3. Eduard Oprea, Adrian Dumitrascu, Daniel Boricean, 2010, Simularea si analiza folosind 

prototipul virtual. 
 
 

 



UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI 
FACULTATEA DE MECANICA 
CATEDRA CONSTRUCTII DE MASINI, ROBOTICA SI SUDARE 
SPECIALIZAREA: TEHNOLOGIA CONSTRUCŢIILOR DE MAŞINI 
Adresa: Galati, str. Domneasca 111 
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E-mail: vasile.marinescu@ugal.ro 

 
 

PROGRAMA ANALITICĂ 
Disciplina: SISTEME ŞI ECHIPAMENTE DE COMANDĂ NUMERICĂ 

 
A. Locul disciplinei în planul de învăţământ: 

Anul  IV 
Sem. I Sem. II 

Total ore Forme de verificare Nr. credite Anul 
de 
studiu C L C L C S Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II 

Cod 
disciplină 

Nr. 
ore 

2 1 2 2 56 42 V E 4 4 M-S2117 

 
B. Obiectivele disciplinei: 

• Cunoaşterea principalelor tipuri de sisteme şi echipamente de comandă numerică 
• Cunoaşterea modalităţii de implementare a sistemelor şi echipamentelor de comandă 

numerică realizate în logică cablată  
• Cunoasterea modalităţilor de  integrare a  sistemelor de acţionări reglabile în 

structura instalaţiilor industriale cu comandă numerică.   
• Dezvoltarea capacităţilor de sinteză a sistemelor de comandă bazate pe sisteme 

programabile 
C. Metode de predare – învăţare: explicaţia, studiu de caz, conversaţia euristică 

 
D. Forme şi metode de evaluare:  evaluare continuă ( pondere 30% ) prin metode orale, probe 

scrise, practice şi teme de casă; evaluare sumativă (pondere 70%) prin probe scrise/orale 
 
E. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă: 

1. Sisteme cu comandă program a instalaţiilor tehnologice / 2ore 
Introducere. Clasificare. Modalităţi de implementare.  
2.  Introducere în prelucrarea numerică a datelor. / 6 ore 
Algebra Boole-axiome, teoreme, operatii, functii; Circuite logice combinationale si 
secventiale. Implementare in functie de natura aplicatiei. 
3. Echipamente de comandă numerică implementate în logică cablată. / 16 ore 
Sisteme combinaţionale, secvenţiale şi sisteme cu număr finit de stări. Automatul de 
comandă secvenţial tehnologica.  
Comanda numerica conventionala (CN) pentru masini-unelte. 
Acţionări reglabile utilizate în structura sistemelor cu comandă numerică implementate 
în logică cablata. 
4. Sisteme de comandă numerică implementate în logică programata./ 16 ore 
Sisteme şi echipamente de comandă numerică cu microprocesoare si microcontrolere.  
Comanda numerica cu calculator (CNC) pentru masini-unelte. 
Acţionări reglabile utilizate în structura sistemelor cu comandă numerică implementate 
în logică programata. 
Sisteme de comandă centralizată. 
5. Automate programabile si Controlere logice programabile / 16 ore 



Caracteristici generale. Structuri. Tipul variabilelor scalare şi vectoriale folosite în 
programare. Structuri monotask şi multitask. Limbaje de programare standard-IL, 
LEADDER, GRAFCET 

 
F. Conţinutul seminariilor / număr de ore pentru fiecare temă: 

 
1. Sinteza automatului de control combinaţional - aplicatii/ 4ore 
2. Sinteza automatului de control secvenţial - aplicatii/ 4 ore 
3. Sinteza automatului de control secvential tehnologic al unui strung frontor/8 ore 
4. Sinteza comenzii mesei unei maşini unelte intr-un ciclu pendular cu automat 

programabil/ 6 ore 
5. Sinteza cu automat programabil a comenzii manipulatorului pneumatic MP02 dupa 

un ciclu dat / 6 ore 
6. Sinteza cu Controler logic programabil a manipulatorului hidraulic Mh01 dupa un 

ciclu dat / 6 ore 
7. Sinteza cu Controler logic programabil a comenzii numerice a masinii de gaurit si 

prelucrare liniara /8 ore 
 

G. Bibliografie de elaborare a cursului 
1. Borangiu Th, Dobrescu R. Structuri moderne de conducere automată Ed. Tehnică, 

Bucureşti, 1982 ; 
2. Marinescu V Conducerea sistemelor flexibile de prelucrare Ed. Fundaţiei 

Universitare Dunărea de Jos, Galati , 2000 ; 
3. Marinescu V Sisteme şi echipamente de comandă numerică. Vol 1. 

Controlere logice programabile. Ed. Cartea Universitară, 
Bucureşti, 2004 ; 

 
4.***   Schneider Automation Inc. Technical Documentation PL7PRO  

Ed. Tehnică, Bucureşti, 2000 ; 
5.Măgureanu R, Vasile N Servomotoare fără perii de tip sincron. Editura Tehnică 1990 
 
 

H. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi1 
 
1. Marinescu V Sisteme şi echipamente de comandă numerică. Vol 1. 

Controlere logice programabile. Ed. Cartea Universitară, 
Bucureşti, 2004 . Capitolele 1, 2, 3. 

 

                                                 
1 Este de preferat ca bibliografia minimală de studiu pentru surdenţi să identifice cu claritate şi precizie capitolele pe 
care studenţii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare şi învăţare, eventual fiind particularizată în 
funcţie de tematica cursurilor şi seminariilor. 



UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI 
FACULTATEA MECANICA 
CATEDRA CONSTRUCŢII DE MAŞINI, ROBOTICĂ ŞI SUDARE 
SPECIALIZAREA: TEHNOLOGIA CONSTRUCŢIILOR DE MAŞINI 
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PROGRAMA ANALITICĂ 
Disciplina: PRELUCRAREA DATELOR 

 
A. Locul disciplinei în planul de învăţământ: 

Anul IV 
Sem. I Sem. II 

Total ore Forme de verificare Nr. credite Anul de 
studiu 

C L C L C S Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II 

Cod 
disciplină 

Nr. ore 1 2 - - 14 28 E - 4 - M-S2121 

 
B. Obiectivele disciplinei: 

Cunoaşterea metodelor de prelucrare statistica a datelor in domeniul ingineriei. Folosirea 
programelor de prelucrare statistica a datelor, a bazelor de data in vederea interpretarii 
proceselor si fenomenelor tehnice sub aspectul statistic. 

 
C. Metode de predare – învăţare: 

Prezentare PowerPoint, suport de curs, aplicaţii software specifice, simularea de situaţii si 
dezbateri. 

 
D. Forme şi metode de evaluare:  

Teme de casă, prezentare de referate, teste parţiale şi test final. 
 

E. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă: 
 

1. Introducere: Concepte de bază; Noţiuni de teoria erorilor; Erori experimentale; Erori de 
calcul numeric; Ipoteze asupra datelor ce se prelucrează; Şiruri de date / 2 ore 

2. Noţiuni de teoria probabilităţilor; Funcţia de repartiţie; Legi de rapartitie; Valorile tipice ale 
variabilei aleatoare; Indicatori statistici / 2 ore 

3. Ipoteze statistice: Ipoteze statistice cu privire la legea de repartiţie a unei variabile 
aleatoare; Etapele testării unei ipoteze statistice; Gradele de libertate; Gruparea datelor în 
clase; Alegerea valorii nivelului de semnificaţie; Intervalul de încredere pentru media 
aritmetică; Intervalul de încredere pentru media aritmetic; Intervale de încredere pentru 
dispersie; Intervale de încredere pentru diferenţa mediilor / 2 ore 

4. Verificarea ipotezelor statistice: Verificarea caracterului aleator al unui eşantion; Teste 
pentru eliminarea datelor afectare de erori grosolane; Verificarea normalităţii repartiţiei 
datelor; Teste pentru compararea mediilor; Teste pentru compararea dispersiilor / 4 ore 

5. Metode de analiză a corelaţiei / 2 ore 

6. Planificarea experimentelor / 2 ore 
 
F. Conţinutul seminariilor / număr de ore pentru fiecare temă: 

 
1. Prezentarea programului Excel / 4 ore 
2. Tipuri de repartiţii ale datelor experimentale. Reperzentarea grafica a datelor 

experimentale / 2 ore 



3. Culegerea datelor statistice şi metode de prelucrare primară. Indicatori statistici principali 
/ 2 ore 

4. Verificarea normalitatii seriilor de date / 2 ore 
5. Eliminarea valorilor aberante din şirurile simple de date experimentale şi din seriile de 

date grupate pe intervale / 2 ore 
6. Determinarea mediilor în cazul şirului de date experimentale şi al seriilor de date grupate 

pe intervale egale / 2 ore 
7. Compararea mediilor în cazul dispersiilor cunoscute şi în cazul dispersiilor necunoscute / 

2 ore 
8. Determinarea coeficientilor de regresie si corelatie / 4 ore 
9. Studiul de caz. Planificarea unui experiment de prelucrare prin aschiere / 4 ore 
10. Studiu de caz. Prelucrarea statistica a datelor obtinute pentru solicitarea la tractiune / 4 ore 

 
G. Bibliografie de elaborare a cursului 
1) Baron, T., şi al., 1996, Statistică teoretică şi economică, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti. 
2) Constantinescu, I., Golumbovici, D., Militaru, C., 1980, Prelucrarea datelor experimentale cu 

calculatoare numerice, Editura Tehnică, 260 pp. 
3) Ciucu, G., Craiu, V, 1968, Teoria estimaţiei şi verificarea ipotezelor statistice, Editura Didactică şi 

Pedagogică Bucureşti. 
4) Culic, I., 2004, Metode avansate în cercetarea socială. Analiza multivariată de interdependeţă. Iaşi, 

Editura Polirom. 
5) Henry C., 2000, Using Excel- ed. Ziff-Davis Press, New York. 
6) Lapin, L., 2005, Modern engineering statistics, Duxbury Press, 608 pp, ISBN-10: 0534508839. 
7) Montgomery, D., Runger, C., Hubele, N.F., 2006, Engineering statistics, 480 pp., ISBN-10: 

0471742228. 
8) Montgomery, D., Runger, G.C.,  Hubele, N.F., 2007, Engineering Statistics, 4th Edition, Wiley, 

Hardcover, 512 pp., ISBN- 978-0-471-73557-1 
9) Negoescu, G., Ciobani, R., Bontas, C.A., 1999, Bazele statisticii pentru afaceri, Editura All Back, 

Bucureşti, 454 pp., ISBN-973-9435-55-6. 
10) Stan, F., 2007, Prelucrarea datelor in inginerie, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, ISBN 

978-973-30-1862-9, 177 pp. 
11) STAS 1839-72, Teoria probabilităţilor. Terminologie şi simboluri. 
12) STAS 7122/1-86, Interpretarea statistică a datelor. Reguli generale. 
13) Tomak, K., 2005, Advances in the economics of information systems, Idea Group Publishing, 260 

pp., ISBN-10: 1591404444. 
 

H. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi 
1) Baron, T., şi al., 1996, Statistică teoretică şi economică, Editura Didactică şi Pedagogică, 

Bucureşti. 
2) Constantinescu, I., Golumbovici, D., Militaru, C., 1980, Prelucrarea datelor experimentale cu 

calculatoare numerice, Editura Tehnică, 260 pp. 
3) Lapin, L., 2005, Modern engineering statistics, Duxbury Press, 608 pp, ISBN-10: 0534508839. 
4) Montgomery, D., Runger, C., Hubele, N.F., 2006, Engineering statistics, 480 pp., ISBN-10: 

0471742228. 
5) Montgomery, D., Runger, G.C.,  Hubele, N.F., 2007, Engineering Statistics, 4th Edition, Wiley, 

512 pp., ISBN- 978-0-471-73557-1 
6) Stan, F., 2007, Prelucrarea datelor in inginerie, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 

ISBN 978-973-30-1862-9, 177 pp. 
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PROGRAMA ANALITICĂ 
Disciplina: FENOMENE TERMICE ÎN PROCESE DE PRELUCRARE 

 
A. Locul disciplinei în planul de învăţământ: 

Anul IV 
Sem. I Sem. II 

Total ore Forme de verificare Nr. credite Anul 
de 
studiu C S C S C S Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II 

Cod 
disciplină 

Nr. 
ore 

  2 1 28 14  V  3 M-S2106 

 
B. Obiectivele disciplinei: 
Acest curs îşi propune să explice studenţilor noţiuni de trasmitere a căldurii în medii solide, lichide sau 

gazoase. Sunt prezentate atât soluţii analitice cât şi numerice care au ca principal scop familiarizarea 
studenţilor cu legile care guvernează transmiterea căldurii prin conductie şi convecţie. Li se prezintă 
studenţilor metode de lucru specifice domeniului transferului termic prin conducţie şi convecţie. Exemple de 
aplicaţii din domeniul tehnic îi ajută să rezolve exemple practice cu aplicaţie imediată. 

 
C. Metode de predare – învăţare: prelegerea, explicaţia, dezbaterea studiului de caz, metode 

de lucru în grup şi individual, metode de dezvoltare a gândirii critice, studiul documentelor 
curriculare şi al bibliografiei. 

 
D. Forme şi metode de evaluare:  
- evaluare continuă: (pondere 40%), prin participarea la lucrările practice pe parcursul 

semestrului; 
- evaluare sumativă: prin testarea parcurgerii bibliografiei recomandate (pondere 60%) prin 

probă scrisă. 
 

E. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă: 
1. INTRODUCERE 
 1.1. Mecanisme de transmitere a căldurii 
             1.2 Ecuaţia de transfer termic. Cazul uni-dimensional, staţionar 
       1.3. Condiţii iniţiale şi de contur 

Curs 1 
2ore 

2. REZISTENŢA TERMICĂ 
 2.1. Definiţie 
            2.2. Pereţi multipli 
 2.2. Rezistenţa termică a unui înveliş cilindric 
 2.3. Rezistenţa termică a unui înveliş sferic 
 2.4. Raza critică a unui înveliş cilindric 

Curs 2 
2 ore 

3. NERVURI DE RĂCIRE 
   3.1. Ecuaţia de transfer termic pentru o nervură de răcire 
   3.2. Nervură de răcire infinit lungă 
   3.3. Nervură de răcire cu capăt izolat 

Curs 3 
2 ore 

4. ECUAŢIA GENERALĂ A TRANSFERULUI DE CĂLDURĂ 
   4.1. Aplicaţii. Tragerea firelor şi fibrelor. Extrudarea materialelor plastice. 
   4.2.  Regimul termic al cablurilor electrice. 

Curs 4 
2 ore 

5. CONDUCŢIA  MULTI-DIRECŢIONALĂ STAŢIONARĂ A CĂLDURII 
   5..1. Conducţia căldurii în coordonate carteziene. Exemple. 

Curs 5 
2ore 



   5.2. Suprapunerea soluţiilor 
6. CONDUCŢIA NESTAŢIONARĂ A CĂLDURII 
   6.1. Răcirea sau încălzirea unui corp. Grosimea stratului afectat termic. 
   6.2. Regimul timpuriu  
   6.3. “Late regime”  

Curs 6 
2ore 

7. CONDUCŢIA NESTAŢIONARĂ A CĂLDURII 
    7.1. Conducţia nestaţionară a căldurii. Bi>>1, t>tcr 
7. SURSE INSTANTANEE SI CONTINUI DE CALDURA. SURSE PUNCTIFORME, 

LINEARE ŞI PLANE DE CALDURA. 
    7.2. Aplicaţie. Câmpul termic într-o piesă plană prelucrată prin rectificare 
    7.3. Aplicaţie. Câmpul termic în discul abraziv la rectificare    

Curs 7 
2 ore 

8. TOPIREA ŞI SOLIDIFICAREA.  
    8.1. Aplicaţie. Turnarea continuă în bandă. 
    8.2. Aplicaţie. Procesul de retopire la fabricarea pieselor complexe prin 
                                  depunere de picaturi. 
    8.3. Dimensiunile unui strat de material poros in timpul sinterizarii. 

Curs 8 
2 ore 

9. ECUATII DE CONSERVARE  
    9.1. Demonstrarea ecuatiilor de conservare pentru masa, moment si energie. 
    9.2. Adimensionalizarea ecuatiilor de conservare        

Curs 9 
2 ore 

10. CONVECTIA FORTATA EXTERIOARA 
     10.1. Metoda similitudinii. 
     10.2. Strat limita. Strat limita termic; 
     10.3. Tensiuni tangentiale. Coeficient de transfer termic prin convectie.  

Curs 10 
2 ore 

11-12 CONVECTIA FORTATA INTERIOARA 
     11.1. Strat limita. Strat limita termic; 
     11.2. Aplicatie. Convectia fortata a caldurii la tragerea firelor si fibrelor sintetice.  
     11.3. Aplicatie. Transferul de caldura nestationar la curgerea laminara nedezvoltata 
                   printr-o conducta  

Curs 11-12 
4 ore 

13. CONVECTIA NATURALA A CALDURII 
     13.1. Strat limita. Strat limita termic; 
     13.2. Aplicatie. Utilizarea nervurilor pentru managementul transferului de caldura de la o 
                conducta catre exterior.   

Curs 13 
2 ore 

14. CONVECTIA CALDURII. APLICATII. 
     14.1. Ungerea hidrodinamica la un motor hidraulic linear. 

Curs 14 
2 ore 

 
F. Conţinutul seminariilor / număr de ore pentru fiecare temă: 
 

1. Analiza campurilor termice staţionare uni-dimensionale. Aplicatii la campurile termice ale 
electrozilor utilizati in procesul de electroeroziune. 
      -      Câmpul termic într-un cilindru supus unui aport termic volumetric uniform 

- Câmpul termic într-o sferă supusă unui aport termic volumetric uniform; 
- Câmpul termic într-o placă supusă unui aport termic volumetric uniform. 

2ore 

2. Campul termic in nervurile de racire. Exemple.  2ore 
3. Campul termic intr-un electrod la prelucrarea prin electroeroziune. Cazul electrozilor cu  
    sectiune circulara, dreptunghiulara, patrata. Realizarea incercarilor experimentale, analiza  
    si modelarea procesului de prelucrare. 

 

4. Analiza rezistentei termice in diferite aplicatii analitice si numerice. 
- raza critică a unui înveliş sferic; 
- aplicaţii privind rezistenţa termică. 

2ore 

5. Analiza campului termic bi-dimensional staţionar al unui cutit de strung. Incercari   
   experimentale corelate cu rezultatele modelarii campului termic al cutitului de strung.  

2 ore 

6. Analiza campurior termice nestationare. 
- încălzirea pieselor în timpul funcţionării; 
- încălzirea pieselor în cuptoarele electrice; 
- răcirea pieselor în regimul “Late regime (engl.)”. 

 
2ore 

7. Campul termic nestationar intr-o bara incalzita la un capat. Incercari experimentale.  
    Modelarea matematica a procesului. Aflarea  proprietatilor de material folosind modelul 

 
2ore 



    construit. 
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