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UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE 
FACULTATEA  FIMM 
DEPARTAMENTUL ME 

 
 
 

FIŞA DISCIPLINEI 
 
 

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

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

disciplinei 
 OB 

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

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

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 

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

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

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

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

 Tablă, marker, culegeri de probleme 

 
 
6.Competenţe specifice acumulate 
Competenţe profesionale  C1.1 Exprimarea prin comunicare scrisă şi orală în limbaj tehnic a 



 

F 012.2010.Ed.2    SMQ/FORMULARE 
                   

 
                  

 

fundamentelor teoretice din mecanică. 
C1.2 Formularea de ipoteze şi operaţionalizarea conceptelor cheie 
pentru explicarea şi interpretarea proceselor din mecanică. 

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

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

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

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

 
8.Conţinuturi 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

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

  

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

  

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

  

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

 

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

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

 

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

  

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

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

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

  

Cinematica mişcării plan paralele a rigidului   

Cinematica sistemelor plane de corpuri  

Cinematica sistemelor plane de bare articulate  

Cinematica mişcării relative a punctului material  

Cinematica mişcării relative a punctului material   

Dinamica mişcării relative a punctului material   

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

  

Calculul momentelor de inerţie mecanice şi 
geometrice ale corpurilor omogene 

  

Dinamica sistemelor de corpuri cu un grad de 
libertate 

 

Dinamica sistemelor de corpuri cu un grad de 
libertate 

 

Dinamica sistemelor de corpuri cu un grad de 
libertate 

 

Studiul mişcării sistemelor de corpuri cu mai multe 
grade de libertate 

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

 

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

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



 

F 012.2010.Ed.2    SMQ/FORMULARE 
                   

 
                  

 

Disciplina este fundamentală şi conţinutul ei răspunde aşteptărilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi 
angajatorilor, fiind aliniat naţional şi european. 

 
10.Evaluare 

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

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

60% 

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

 Referat  

Capacitatea de a opera cu 
cunoştinţele asimilate 

Examinare la tabla 10% 

10.5 Seminar/laborator Capacitatea de aplicare în 
practică. 
 

 Degrevari periodice  30% 

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

 
Data completării 

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

Semnătura titularului de curs 
 

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

Semnătura titularului de seminar 
 

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

 
 
 
Data avizării în department 
 

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

 
 
 
 

Semnătura directorului de departament 
 

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

 
 

FIŞA DISCIPLINEI 
 
 

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

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

disciplinei 
 OB 

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

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

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 

 56 din care: 3.5 curs  42 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 12 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 8 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 8 
Tutoriat 2 
Examinări 2 
Alte activităţi ..................................................  
3.7 Total ore studiu individual 24 
3.9 Total ore pe semestru 80 
3.10 Numărul de credite 4 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Idem   

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

  Idem   

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

  Idem   

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

  Idem   

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

 Idem  

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

7.2.Combustibili lichizi, combustibili gazosi. 

 Idem  

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

 Idem  

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

 Idem  

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

 Idem  

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

 Idem  

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

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

practice si utilizarea 
modelarilor virtuale. 

  

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

Idem  

Determinarea parametrilor aerului umed Idem  
Tema de casă Idem  
Bibliografie 

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

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

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

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

 
10.Evaluare 
 

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

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

 50% 

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

 Referate  10% 

 Capacitatea de aplicare a 
cunostintelor teoretice 
assimilate. 

 Teme, proiecte.  20% 

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

 Evaluare practica, colocviu.  20% 

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

             să realizeze toate lucrarile practice si temele  de casa. 
  

 
Data completării 

1.10.2013 
Semnătura titularului de curs 

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

S.l. dr. fiz. Anghelina Florina Violeta 

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

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

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

 
 

FIŞA DISCIPLINEI 
 
 

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

INSTALAŢII ŞI ROBOŢI 
1.4 Domeniul de studii  INGINERIA MATERIALELOR 
1.5 Ciclul de studii  LICENȚĂ 
1.6 Programul de studii/Calificarea ȘTIINȚA MATERIALELOR 

 
2.Date despre disciplină 
 
2.1 Denumirea disciplinei REZISTENȚA MATERIALELOR 
2.2 Titularul activităţilor de curs S.L.dr.ing. DUMITRU Dumitru  
2.3 Titularul activităţilor de seminar As. dr. ing. NEGREA ALexis 
2.4 Anul de studiu  II 2.5 Semestrul  1 2.6 Tipul de evaluare  E 2.7 Regimul 

disciplinei 
 OB 

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

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

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 

 56 din care: 3.5 curs  42 3.6 seminar/laborator 14 

3.7. Distribuţia fondului de timp ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 5 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 5 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 5 
Tutoriat 5 
Examinări 4 
Alte activităţi - 
3.8. Total ore studiu individual 24 
3.9 Total ore pe semestru 80 
3.10 Numărul de credite 4 

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

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

4.2 de competenţe  - 

 
5.Condiţii (acolo unde este cazul) 
 
5.1 de desfăşurare a cursului  sala de curs, tablă, videoproiector, calculator 
5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului  Laboratorul de Rezistența materialelor – A017 
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6.Competenţe specifice acumulate 
 
Competenţe profesionale  Identificarea, definirea, utilizarea noţiunilor din ştiinţele fundamentale și tehnice de 

bază specifice domeniului Ingineriei materialelor; 
 Asocierea cunostinţelor, principiilor şi a metodelor din ştiinţele tehnice ale domeniului 

cu reprezentări grafice pentru rezolvarea de sarcini specifice. 
 Evaluarea si solutionarea optima a problemelor tehnice in legatura cu materialele 

procesate, prin aplicarea conceptelor, teoriilor şi metodelor experimentale. 
 Desfasurarea activitatilor de management si marketing in domeniul alegerii şi 

utilizării materialelor. 
 Desfasurarea activitatilor de evaluare tehnică în probleme legate de dezvoltarea 

durabila in domeniile industriale de producere şi procesare a materialelor. 
Competenţe transversale  Aplicarea valorilor şi eticii profesiei de inginer şi executarea responsabilă a sarcinilor 

profesionale în condiţii de autonomie restrânsă şi de asistenţă calificată.  
 Promovarea raţionamentului logic, convergent şi divergent, a aplicabilităţii practice, a 

evaluarii şi autoevaluarii, în luarea deciziilor. 
 Realizarea activităţilor şi exercitarea rolurilor specifice muncii în echipă, pe diferite 

paliere ierarhice.  
 Promovarea spiritului de iniţiativă, dialogului, cooperarii, atitudinii pozitive, 

respectului faţă de ceilalţi, diversităţii şi multiculturalităţii şi îmbunătăţirea continuă a 
propriei activităţi. 

 Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională, continuă, în scopul inserţiei 
pe piaţa muncii şi adaptării la dinamica cerinţelor acesteia şi pentru dezvoltarea 
personală şi profesională.  

 Utilizarea eficientă a abilităţilor multilingvistice şi a cunostintelor de tehnologia 
informaţiei şi a comunicarii. 

 
7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 
7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

 Cunoaşterea, înţelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază de cercetare 
teoretică și experimentală din domeniul ingineriei materialelor şi al programului de 
studiu Știința materialelor; utilizarea adecvată a acestora pentru înțelegerea, 
transmiterea și însușirea cunoștințelor de Rezistența materialelor. 

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

 
8.Conţinuturi 
 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
1. INTRODUCERE ÎN REZISTENŢA MATERIALELOR 
2. RACȚIUNEA ŞI COMPRESIUNEA BARELOR DREPTE 
3. RĂSUCIRA BARELOR 
4. FORFECAREA BARELOR 
5. CARACTERISTICI GEOMETRICE ALE SUPRAFEȚELOR 
6. ÎNCOVOIEREA BARELOR DREPTE 
7. DEFORMAŢIILE BARELOR DREPTE SUPUSE LA ÎNCOVOIERE 
8. GRINZI CONTINUE 
9. METODE ENERGETICE PENTRU CALCULUL DEPLASĂRILOR 
10. STAREA PLANĂ DE TENSIUNI ȘI DEFORMAȚII 
11. STAREA SPAȚIALĂ DE TENSIUNI ȘI DEFORMAȚII 

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

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

 Bibliografie:         
 

1. Buzdugan, Gh. – Rezistenţa materialelor.  Ed.Academiei, Bucureşti 1986 
2. Posea, N. s.a. – Rezistenţa materialelor. Probleme. Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică Bucureşti 1986 
3. Deutsch, I.s.a. – Probleme din rezistenţa materialelor.  Ed. Didactică şi Pedagogică Bucureşti 1986 
4. Marin, C. Popa, F. – Rezistenţa materielelor Probleme de examen. Ed. MACARIE, Târgovişte 2001 
5. Marin, C. –  Rezistenţa materialelor şi elemente de Teoria elasticităţii, Ed. BIBLIOTHECA , Târgovişte 2005 
6. Marin, C. – Aplicaţii ale  Teoriei elasticităţii şi plasticităţii în inginerie, Ed. BIBLIOTHECA , Târgovişte 2007 
7. Marin, C. –  Probleme tip de Rezistenţa materialelor rezolvate în MATHCAD, Ed. BIBLIOTHECA, Târgovişte 2012 
8. Marin, C. –  Rezistenţa materialelor . Partea I Solicitări simple , Ed. BIBLIOTHECA, Târgovişte 2013 
9. Marin, C. –  Rezistenţa materialelor . Partea a II-a  Teoria elasticităţii și solicitări complexe, Ed. BIBLIOTHECA, 

Târgovişte 2014 
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8.2 Laborator/seminar Metode de predare Observaţii 
Norme de tehnica securitații muncii în laboratorul de 
Rezistenta materialelor 

Prezentarea normelor de tehnica securitatii 
muncii specifice labortatorului de 
Rezistenta materialelor 

1 oră 

Încercarea la tractiune a materialelor.  Trasarea curbei 
caracteristice a materialului 

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

1 oră 

Determinarea experimentală a modulului de elasticitate a 
oțelului 

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

1 oră 

Determinarea experimentală a limitei de curgere a 
materialului 

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

1 oră 

Încercarea la torsiune a unei bare subțiri de secțiune 
circulară 

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

2 ore 

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

Test experimental pe un dispozitiv special 
de etalonare a mărcilor tensometrice 

2 ore 

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

Test experimental pe un dispozitiv special 
de încercare la încovoiere 

2 ore 

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

Test experimental pe un dispozitiv special 
de încercare la încovoiere 

2 ore 

Încheierea activității practice de laborator.  Colocviul de 
laborator. 

Lucrare scrisa de incheiere a laboratorului 2 ore 

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

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

 
10. Evaluare 
 

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

Actvitatea didactică se încheie cu 
examen scris și oral 

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

60% 

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

Participarea la cele două examene 
partiale ( Exp.1 pentru capitolele 1-5 
Exp.2 respectiv capitolele 6-11). 
 
Prezenta la cursurile predate in timpul 
semestrului 

20% 

Capacitatea de a opera cu cunoştinţele 
asimilate 

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

10% 

10.5 
Seminar/laborator 

Capacitatea de aplicare în practică. 
 

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

 
 

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

   
   
Data avizării în Departament Semnătura Directorului de departament 

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

 
 

FIŞA DISCIPLINEI 
 
 

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

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

disciplinei 
 OB 

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

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

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 

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

Distribuţia fondului de timp ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 8 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 6 
Tutoriat 2 
Examinări 2 
Alte activităţi .................................................. - 
3.7 Total ore studiu individual 28 
3.9 Total ore pe semestru 70 
3.10 Numărul de credite 4 

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

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

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

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

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

metodelor specifice de mecanica fluidelor  pe baza cunostintelor 
din stiintele fundamentale 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

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

 Idem   

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

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

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

practice si utilizarea 
modelarilor virtuale. 

  

Masurarea vascozitatii 
 

 Idem  

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

Idem  

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

Idem  

Teorema cantitatii de miscare. 
 

Idem  

Tubul Pitot – Prandtl. Determinarea distributiei vitezei. 
 

Idem  

Diafragma. Determinarea coeficientului de debit al unei 
diafragme. 
 

Idem  

Etalonarea debitmetrului Venturi. 
 

Idem  

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

Idem  

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

Idem  

Determinarea curbelor caracteristice de debit pentru 
reductoarele de presiune. 
 

Idem  

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

Idem  

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

 Idem   

Bibliografie 
1 Hidraulica”, C.Mateescu – Editura Didactica si Pedagogica Bucuresti, 1963.,  
2 Mecanica fluidelor”, C. Iamandi si V. Petrescu – Editura Didactica si Pedagogica,  
     Bucuresti, 1978. 
3 Mecanica fluidelor”, J.Florea si V. Panaitescu – Editura Didactica si Pedagogica,          
Bucuresti, 1979. 
4. Mecanica fluidelor si masini hidraulice”, D. Ionescu s.a. – Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1980. 
5„Mecanica fluidelor, masini hidraulice si pneumatice” – Indrumar de laborator, M. Vladescu, Universitatea 
„Valahia” Targoviste 2005. 
6. Mecanica fluidelor” – Suport curs, M. Vladescu, Universitatea „Valahia”, 2005. 

 



 

F 012.2010.Ed.2    SMQ/FORMULARE 
                   

 
                  

 

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

 
10.Evaluare 
 

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

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

 40% 

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

 Referate  20% 

 Capacitatea de aplicare a 
cunostintelor teoretice 
assimilate. 

 Teme, proiecte. 20% 

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

 Evaluare practica, colocviu.  20% 

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

 
Data completării 

1.10.2015 
Semnătura titularului de curs 

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

Sl. dr. fiz Anghelina Florina Violeta 

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

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

......................... 
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UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE 
FACULTATEA DE INGINERIA MATERIALELOR SI MECANICA 
DEPARTAMENTUL: M.E.I.R 

 
 

FIŞA DISCIPLINEI 
 

1.Date despre program 
 
1.1 Instituţia de învăţământ superior  UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE 
1.2 Facultatea/Departamentul  FACULTATEA DE INGINERIA MATERIALELOR SI MECANICA 
1.3 Departamentul  DEPARTAMENTUL: M.E.I.R. 
1.4 Domeniul de studii  Ingineria materialelor 
1.5 Ciclul de studii  licenta 
1.6 Programul de studii/Calificarea Stiinţa materialelor 

 
2.Date despre disciplină 
Cod disciplina: LMA2BD29 
2.1 Denumirea disciplinei Metalurgie fizică I 
2.2 Titularul activităţilor de curs  Sef lucrari dr. ing. Poinescu Aurora Anca 
2.3 Titularul activităţilor de seminar  Sef lucrari dr. ing. Poinescu Aurora Anca 
2.4 Anul de studiu  II 2.5 Semestrul  3 2.6 Tipul de evaluare  Ex 2.7 Regimul 

disciplinei 
 OB 

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

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

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 

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

Distribuţia fondului de timp ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 14 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 18 
Tutoriat - 
Examinări 2 
Alte activităţi - 
3.7 Total ore studiu individual 44 
3.9 Total ore pe semestru 100 
3.10 Numărul de credite 4 

 
4.Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 
4.1 de curriculum Cristalografie anul II, sem I 

Chimie Fizică anul II, sem. I  
Fizică, anul I, sem.I 

4.2 de competenţe  Studiul materialelor, an I 

 
5.Condiţii (acolo unde este cazul) 
 
5.1 de desfăşurare a cursului  Sala de curs, tablă, videoproiector, calculator, soft-ului 

Interactive Material Science Engineering 
5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului  Laborator de metalografie A101 
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6.Competenţe specifice acumulate 
 
Competenţe profesionale Cunoaşterea şi înţelegerea noţiunilor specifice disciplinei. 

Cunoaşterea şi înţelegerea proprietăţilor, a soluţiilor şi a modului de 
investigare a acestora. 
Înţelegerea fenomenelor de difuzie. 
Explicarea mecanismelor si cinetica transformarilor in stare solida. 

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

 
7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 
7.1 Obiectivul general al disciplinei Însuşirea de către studenţi a cunoştinţelor teoretice şi aplicative de 

metalurgie fizică. înţelegerea practică a principiilor Metalurgiei Fizice. 
Cursul pune la dispoziţie cunoştinţe din domeniul metalelor şi aliajelor 
feroase şi neferoase, legătura strânsă dintre structură şi proprietăţile 
acestora, legătura dintre diagramele de echilibru şi proprietăţile 
materialelor. Scopul cursului este ca studentul să îşi formeze o viziune de 
ansamblu privind natura materialelor metalice. Cunoaşterea celor mai 
importante metale şi aliaje comerciale cu constrangerile practice 
inginereşti. Cursul se adresează viitorilor ingineri de ştiinţa materialelor. 
 

7.2 Obiectivele specifice  La finele cursului, studenţii trebuie să aibă cunoştinţe teoretice şi 
abilităţi de cercetare, dovedind competenţe în selectarea, utilizarea 
corectă şi economică a materialelor metalice uzuale şi de vârf. Toate 
aceste noţiuni sunt necesare pentru disciplinele de specialitate, ce vor fi 
studiate ulterior.  

 
8.Conţinuturi 
 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
 
C1.Generalităţi privind metalurgia fizică. Definirea stării metalice şi 
criterii de alegere a unui material metalic.  
C2. Structura cristalină şi reţelele cristaline ale materialelor metalice. 
Compactitatea reţelelor metalice. Polimorfismul /alotropia materialelor 
metalice. Consecinţe practice ale existenţei acestora asupra proceselor 
de difuzie,de alunecare, etc. 
C3. Faze şi constituenţi metalografici în aliaje. Factori ce determină 
solubilitatea soluţiilor solide. Compuşii intermetalici şi importanţa 
acestora în materialele metalice. 
C4 Termodinamica sistemelor de aliaje. Legea fazelor. Curbe de răcire. 
Diagrame de echilibru fazic Cu-Zn şi Cu-Sn.  
C5. Constitutia si structura aliajelor feroase. Studiul diagramelor Fe-
Fe3C, Fe-grafit, 
C6. Clasificarea, definirea transformarilor de faze. Procese şi 
tratamente bazate pe difuzie. 
C7. Modificări structurale sub acţiuni termice. Mecanismele şi cinetica 
solidificării metalelor şi aliajelor.  Solidificarea lingourilor. 
C8. Oţeluri aliate. Influenţa elementelor de aliere în oţeluri. 
Clasificarea oţelurilor aliate. (oţeluri slab aliate pentru construcţii, 
oţeluri aliate de cementare pentru construcţii mecanice, oţeluri de 
îmbunătăţire pentru construcţii mecanice, oţeluri inoxidabile, 
rezistenţa la coroziune a oţelurilor, oţeluri inoxidabile cu crom), 
C9. Oţeluri inoxidabile austenitice, oţeluri inoxidabile austenito – 
feritice de tip Duplex, oţeluri austenitice cu transformare controlată, 
oţeluri cu rezistenţa mare la cald 
C10. Metale şi aliaje neferoase, Aluminiul şi aliajele sale, Magneziul şi 
aliajele sale, Nichelul şi aliajele sale,  
C11. Titanul şi aliajele sale, Cuprul şi aliajele sale, Alte aliaje neferoase 
C12. Clasificarea si definirea tratamentelor termice 
 

Expunerea teoretică, prin 
mijloace audive şi vizuale; 
Răspunsuri directe la 
întrebările studenţilor; 
Încurajarea participării active 
a studenţilor la curs. 
Completarea noţiunilor de curs 
cu expunerea practică la orele 
de laborator a structurilor 
materialelor metalice. 
Utilizarea soft-ului 
Interactive Material 
Science Engineering pentru 
explicarea fenomenelor de 
elasticitate, plasticitate si 
pentru prezentarea structurilor 
cristaline a metalelor. 
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Bibliografie  
1. Dumitrescu C., Şaban R., Metalurgie fizică, Tratamente termice, Editura Fair Partners, Bucureşti, 2001 
2. *** Manualul inginerului metalurg, Editura tehnică, 1978 
3. Geru, N. Analiza structurii materialelor metalice, Editura Tehnică, Bucureşti, 1991 
4. Bunea, D. Studiul materialelor, Editura U.P.Bucureşti, 1993 
5. Gâdea S., Petrescu M., Metalurgie fizică şi studiul metalelor, Ed. Didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1979, Vol.I, 
Vol. II, Vol. III. 
6. http://nte.enstimac.fr/SciMat/co/SciMat_web_1.html (notite de curs) 
7. Angel Aloman, Teoria diagramelor de echilibru fazic, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1999 
 
8.2 Laborator Metode de predare Observaţii 
Norme de protectie si securitatea muncii.  În formarea deprinderilor de lucru în laborator 

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

  

Compactitatea reţelelor din sistemul cubic şi 
hexagonal compact. Probleme. 

Utilizarea soft-ului Interactive Material 
Science Engineering pentru prezentarea 
structurilor cristaline a metalelor. 

 Rezolvarea 
problemelor cu 
ajutorul soft-ului. 

Faze şi constituenţi metalografici. Definire, Reprezentare grafică la tablă, 
identificarea fazelor şi constituienţilor structurali 
cu ajutorul  microscopului metalografic MC6, cât 
şi din catalogul metalografic. 

  

Regulile de trasare a diagramelor binare de 
echilibru – regula orizontalei, regula verticalei, 
regula pârghiei, legea fazelor, diagrama 
Tammann. Exemplificarea si trasarea tuturor 
diagramelor de echilibru binare. 

Explicare şi reprezentare grafică la tablă. Temă de casă 
Trasarea unor curbe 
de răcire şi aplicarea 
legei fazelor pentru 
diagrame de 
echilibru binar cu 
prezenţa 
eutecticului. 
Probleme 

Trasarea şi explicarea diagramei Fe-Fe3C. 
Analiza structurală a oţelurilor şi fontelor albe. 

Trasarea pe tablă a diagramei cu explicaţii. 
Identificarea la microscopul optic metalografic 
al structurilor şi corelarea celor văzute cu 
imaginile din catalogul metalografic. 

Referat 
Trasarea şi 
explicarea diagramei 
Fe-Fe3C. 

Trasarea şi explicarea diagramei Fe-grafit. 
Analiza structurala a fontelor cenusii cu grafit 
lamelar. 

Trasarea pe tablă a diagramei cu explicaţii. 
Identificarea la microscopul optic metalografic 
al structurilor şi corelarea celor văzute cu 
imaginile din catalogul metalografic. 

 

Structuri de  tratatamente termice. Identificarea la microscopul optic metalografic 
MC6 al structurilor şi corelarea celor văzute cu 
imaginile din catalogul metalografic. 

 

Structuri ale oţelurilor revenite. (individual) Identificarea la microscopul optic 
metalografic MC6 al structurilor şi corelarea 
celor văzute cu imaginile din catalogul 
metalografic. 

 

Structuri de tratamente termochimice. (individual) Identificarea la microscopul optic 
metalografic MC6 al structurilor şi corelarea 
celor văzute cu imaginile din catalogul 
metalografic. 

 

Structurile oţelurilor aliate. (individual) Identificarea la microscopul optic 
metalografic MC6 al structurilor şi corelarea 
celor văzute cu imaginile din catalogul 
metalografic. 

 

Structura celor mai importante aliaje neferoase. Identificarea la microscopul optic metalografic 
MC6 al structurilor şi corelarea celor văzute cu 
imaginile din catalogul metalografic. 

 

Colocviu Laborator   
 
 

  

 



   

F 012.2010.Ed.2    SMQ/FORMULARE 
                   

 
                  

 

 Bibliografie: 
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6. http://nte.enstimac.fr/SciMat/co/SciMat_web_1.html (notite de curs); 
7. Angel Aloman, Teoria diagramelor de echilibru fazic, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1999; 
8. Levcovici S, Drugescu E., Studiul materialelor metalice - Indrumar de laborator, Universitatea Dunarea de Jos din 
Galati, 1991; 
9. Gadea S, Petrescu M, Studiul metalelor – Indrumar de laborator, Institutul Politehnic Bucuresti, 1988; 
10. Radulescu M., Dragan N., Atlas metalografic, Editura tehnica Bucuresti, 1980. 
 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 
programului 
 
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare din tara (Universitatea 
Politehnica Bucureşti, Universitatea Dunărea de Jos Galaţi şi din străinătate 
(http://materiaux.cnam.fr/enseignements/materiaux-metalliques-et-ceramiques/ ). Pentru o mai buna adaptare la 
cerinţele pieţei muncii a conţinutului disciplinei, au avut loc întalniri cu reprezentaţi ai mediului de afaceri 
dâmbovitean.  
 
10. Evaluare 
 

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

Actvitatea didactică se încheie 
cu examen scris şi oral. 

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

60% 

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

 Referat. 10% 

Capacitatea de a opera cu 
cunoştinţele asimilate 

 Lucrări scrise curente: teme, proiecte. 10% 

10.5 Seminar/laborator Capacitatea de aplicare în 
practică. 
 

 Evaluare scrisa finală  20% 

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

 
Data completării 

1.10.2015 
Semnătura titularului de curs 

 
Semnătura titularului de seminar 

 
Data avizării în departament 

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

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

 
 

 
FIŞA DISCIPLINEI 

 
1.Date despre program 
 
1.1 Instituţia de învăţământ superior  UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE 
1.2 Facultatea/Departamentul Facultatea de Ingineria Materialelor, Mecatronică şi 

Robotică 
1.3 Departamentul Materiale, Echipamente, Instalaţii şi Roboţi 
1.4 Domeniul de studii Ingineria materialelor 
1.5 Ciclul de studii Licenţă 
1.6 Programul de studii/Calificarea Ştiinţa materialelor /inginer 

 
2.Date despre disciplină 
 
2.1 Denumirea disciplinei BAZELE TEORETICE ALE DEFORMARII PLASTICE 
2.2 Titularul activităţilor de curs S.l. dr.ing. Stoian Elena Valentina 
2.3 Titularul activităţilor de seminar S.l. dr.ing. Stoian Elena Valentina 
2.4 Anul de studiu  II 2.5 Semestrul  4 2.6 Tipul de evaluare  E 2.7 Regimul 

disciplinei 
 OB 

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

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

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 

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

Distribuţia fondului de timp ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 17 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 7 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14 
Tutoriat 3 
Examinări 3 
Alte activităţi - 
3.7 Total ore studiu individual 44 
3.9 Total ore pe semestru 100 
3.10 Numărul de credite 4 

 
4.Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 
4.1 de curriculum  Stiinta si Ingineria Materialelor, Mecanică, Tehnologia Materialelor 
4.2 de competenţe  Abilitatea de a aplica cunoştiinţele acumulate 

 
5.Condiţii (acolo unde este cazul) 
 
5.1 de desfăşurare a cursului  Videoproiector, laptop. 
5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului  Referate. Sală de lucrări practice 25 locuri.Cuptor incălzire 

semifabricate, Ciocan de forjă, Stand laminor duo. 
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6.Competenţe specifice acumulate 
 
Competenţe profesionale o Cunoaşterea şi înţelegerea  fenomenelor ce se produc în materialele metalice în 

timpul principalelor procedee de deformare plastică a aliajelor metalice, prin 
intermediul analizei teoretice şi practice.   

o Efectuarea de calcule, demonstraţii şi aplicaţii pentru rezolvarea de sarcini 
specifice ingineriei materialelor pe baza cunoştinţelor din ştiinţele fundamentale

o Înţelegerea fenomenelor care determină modificarea microstructurii în timpul 
proceselor de deformare.  

o Stabilirea  corelaţiilor care există între structură şi proprietăţi, dar şi 
posibilităţile schimbării acestora, în funcţie de cerinţele impuse în exploatare 
materialelor metalice. 

Competenţe transversale o Dezvoltarea interesului pentru clarificarea conceptelor, noţiunilor ştiinţifice şi 
tehnologice din domenii de studiu diferite. 

o Aplicarea cunoştinţelor acumulate în cadrul disciplinelor fundamentale: 
matematică, fizică, chimie. 

o Aplicarea valorilor si eticii profesiei de inginer si executarea responsabila a 
sarcinilor profesionale in condiţii de autonomie restrânsa si de asistenta 
calificata. Promovarea raţionamentului logic, convergent si divergent, a 
aplicabilităţii practice, a evaluării si autoevaluării, în luarea deciziilor. 

o Realizarea activităţilor si exercitarea rolurilor specifice muncii in echipa, pe 
diferite paliere ierarhice. Promovarea spiritului de iniţiativa, dialogului, 
cooperării, atitudinii pozitive, respectului fata de ceilalţi, diversităţii si 
multiculturalităţii si îmbunătăţirea continua a propriei activităţi. 

 

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

domeniului deformării plastice a metalelor; utilizarea lor adecvată în 
comunicarea profesională. 
Utilizarea cunostintelor de bază pentru explicarea şi interpretarea unor 
concepte, procese, proiecte etc. asociate domeniului deformării plastice 
la cald a metalelor. 

7.2 Obiectivele specifice Aplicarea unor principii si metode de bază pentru rezolvarea de 
probleme/situaţii bine definite, în conditii industriale, specifice 
domeniului. 
Elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea unor principii si metode 
consacrate în domeniul deformării plastice a metalelor. 

 
8.Conţinuturi 
 
8.1 Curs  
 

Metode de predare Observaţii 

C1. STAREA DE TENSIUNE LA DEFORMAREA PLASTICĂ  
1.1 Starea de tensiuni într-un punct al corpului supus deformării 
1.2 Noţiunile de tensiune şi tensor a tensiunii  
1.3 Schemele stării de tensiune   

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

C2. STAREA DE DEFORMARE  ÎN PROCESELE DE DEFORMAREA 
PLASTICĂ 
2.1 Deformaţii. Starea de deformare. Legile deformării plastice  
2.2 Schemele stării de deformare  

Idem 

C3. MECANISMUL DEFORMĂRII PLASTICE  
3.1 Legătura dintre structura materialelor metalice şi comportarea lor la 
deformare plastică 
3.2 Deformarea plastică a monocristalelor  
3.3 Deformarea materialelor metalice tehnice (policristaline) 
3.4  Comportarea la deformare a materialelor metalice  

Idem 
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C4. REGIMUL TERMIC AL DEFORMĂRII PLASTICE 
4.1 Diagrama temperaturii la deformare plastică la cald a materialelor 
metalice 
4.2 Încălzirea materialelor metalice pentru deformare 
4.3 Răcirea semifabricatelor după deformare 

Idem 

C5.  ELEMENTE DE TEORIA LAMINĂRII  
5.1 Parametrii geometrici ai zonei de laminare;  
5.2 Cinematica procesului de laminare – condiţii de prindere;  
5.3 Lăţirea la laminare;  
5.4 Avansul şi întârzierea la laminarea longitudinală;  
5.5 Presiuni, forţe şi momente de laminare;  
5.6 Laminarea transversal 

Idem 

C6. PROCESUL TEHNOLOGIC AL LAMINĂRII 
6.1 Exemple de procese şi fluxuri tehnologice de laminare 
6.2 Defecte şi controlul calităţii producţiei de laminate 

Idem 

C7. ELEMENTE DE TEORIA TRAGERII ŞI TREFILĂRII 
7.1 Bazele teoretice ale tragerii  
7.2 Starea de tensiune şi de deformare la tragere  
7.3 Coeficientul de tragere  
7.4 Calculul numărului de treceri  
7.5 Forţa necesară tragerii  
7.6 Factorii care influenţează tragerea 
7.7 Procesul tehnologic al tragerii şi trefilării  

Idem 

 C8. ELEMENTE DE TEORIA FORJĂRII ŞI MATRIŢĂRII 
8.1 Bazele teoretice ale forjării şi matriţării 
8.2 Refularea prin forjare  
8.3 Întinderea prin forjare  
8.4 Găurirea prin forjare  
8.5 Îndoirea prin forjare  
8.6 Răsucirea prin forjare 

Idem  

 C9.ELEMENTE DE TEORIA EXTRUZIUNII  
9.1 Bazele teoretice ale extruziunii  
9.2 Neuniformitatea deformaţiei în procesul de extruziune  
9.3 Presiunea şi forţa la extruziune 

Idem  

8.2 Laborator Metode de predare Observaţii 
1. Instructaj general de protecţie a muncii şi de prevenire şi stingere a 
incendiilor. Aspecte referitoare la prelucrarea datelor experimentale  

2. Verificarea legii volumului constant şi a coeficienţilor de deformare la 
laminarea longitudinală; Verificarea experimentală a legii rezistenţei 
minime.  

3. Aplicaţii privind starea plană  de tensiuni apărute în corpurile supuse 
deformării plastice  

 Formarea deprinderilor de lucru 
în laborator (individual şi în 
echipă), dezvoltarea abilităţilor 
de a observa, corela şi de a 
interpreta datele obţinute, de a 
acţiona si gândi în diverse 
situaţii.  

  

4.  Influenţa starii de tensiune asupra plasticităţii şi rezistenţei la deformare 
a materialelor metalice  

  

5. Aplicaţii privind relaţii între starea de tensiuni şi deformaţie Idem  

6. Neuniformiatea deformaţiei la laminare.  Idem  
7. Comportarea materialelor la solicitări axiale Idem  

8. Determinarea modulului de elasticitate a materialelor metalice Idem  
9. Încercarea la îndoire Idem   
10.Încercarea la dublă îndoire a tablelor subţiri şi a benzilor Idem  
11.Încercarea la ambutisare a tablelor sau a benzilor după metoda Erichsen Idem   
12.Încercările tehnologice ale ţevilor Idem  
13.Încercarea la refulare Idem  
14. Colocviu laborator Idem  
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9.Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 
programului 
 
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu tematica adoptată  în cadrul cursurilor similare din alte centre universitare 
din tara şi din străinătate. Pentru o mai bună adaptare la cerinţele pieţei muncii a conţinutului disciplinei s-a ţinut de 
cont de dotările actuale şi activitatea industrială curentă ce se desfăşoară în ţară şi în străinătate.  
 
10.Evaluare 
 

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

10.4 Curs 

Actvitatea didactică se încheie 
cu examen scris şi oral 

Nota se calculează după punctajul 
obţinut pe baza verificării 
cunoştiinţelor din materialul predat şi 
din bibliografia recomandată. 

60% 

Capacitatea de a opera cu 
cunoştinţele asimilate 

 Lucrări scrise, verificarea 
cunoştiinţelor 

40% 
10.5 
Laborator/proiect Capacitatea de aplicare în 

practică. 
  

10.6 Standard minim de performanţă: 
Cunoasterea principalelor caracteristici ale unui proces de deformare plastică. 
Cunoaşterea modului în care poate fi modificată microstructura unui material metalic, prin deformare plastică, astfel 
încât să se asigure caracteristicile impuse produsului final. 

 
Data completării 

 

 
Semnătura titularului de curs 

S.l. dr.ing. Stoian Elena Valentina 
 

 
Semnătura titularului de laborator 
S.l. dr.ing. Stoian Elena Valentina  

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

Semnătura directorului de departament 
Prof. dr. Ing. Cornel Marin 

......................... 
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UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE 
FACULTATEA:    INGINERIA MATERIALELOR ŞI MECATRONICĂ  
DEPARTAMENTUL:  MATERIALE, ECHIPAMENTE, INSTALATII ŞI ROBOŢI 

 
 

FIŞA DISCIPLINEI 
 
 

1.Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior  UNIVERSITATEA „VALAHIA” din TÂRGOVIȘTE 
1.2 Facultatea/Departamentul  Facultatea de Ingineria Materialelor și Mecatronică  
1.3 Departamentul  Materiale, Echipamente, Instalații și Roboți 
1.4 Domeniul de studii  Ingineria materialelor 
1.5 Ciclul de studii  Licență 
1.6 Programul de studii/Calificarea  Știința Materialelor 
 
2.Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Grafică asistată de calculator (AUTOCAD) 
2.2 Titularul activităţilor de curs  Conf.univ.dr. ing. Popa Ion Florin 
2.3 Titularul activităţilor de seminar/proiect  As. univ. Dr. Negrea Alexis 
2.4 Anul de studiu  II 2.5 Semestrul  II 2.6 Tipul de evaluare  C 2.7 Regimul 

disciplinei 
 Obligatorie 

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

4 
 

din care: 3.2 curs 
 

2 
 

3.3 seminar/laborator 
 

2 
 

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 

 56 
 

din care: 3.5 curs 
 

 28 
 

3.6 seminar/laborator 
 

28 
 

Distribuţia fondului de timp ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 8 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate  6 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 4 
Tutoriat 4 
Examinări 2 
Alte activităţi .................................................. - 
3.7 Total ore studiu individual 24 
3.9 Total ore pe semestru 80 
3.10 Numărul de credite 4 
 
4.Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum Parcurgerea prealabilă a cursurilor de Desen tehnic și Programarea și 

utilizarea calculatoarelor 
4.2 de competenţe  Cunoașterea regulilor desenului tehnic 
 
5.Condiţii (acolo unde este cazul) 
 
5.1 de desfăşurare a cursului  Sala de curs, tablă alba, videoproiector, calculator, ecran proiectie 
5.2 de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiect 

 Laboratorul de Informatică – A108 

 
6.Competenţe specifice acumulate 
 
1.Cunoaştere şi înţelegere 
 

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

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

2. Explicare şi interpretare (explicarea şi 
interpretarea unor idei, proiecte, procese, 

 interpretarea  diferitelor  variante de realizare a unui desen; 
identificarea variantei optime; 
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precum şi a conţinuturilor teoretice şi 
practice ale disciplinei) 
 

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

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

 

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

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

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

4. Atitudinale 
 

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

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

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

calculator specifice pachetului software AUTOCAD 2012 
7.2 Obiectivele specifice  Însuşirea unor principii, instrumente  şi metode de bază pentru 

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

desenul unei piese în spaţiul 2D 
o înţelegerea modului în care se poate utiliza eficient  

mediul AutoCAD în  raport cu standardele de desenare 
o înţelegerea modului de crearea şi utilizare a unor 

resurse comune (baze de date externe, aplicaţii OLE, 
surse Internet) 

 
8.Conţinuturi 
 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
1. Prezentarea programului Autocad 2008 
Bara de instrumente STANDARD şi meniurile 

2 ore 

2. Realizarea unor proiecte cu Autocad 2008 
Configurarea mediului de desenare 
Organizarea desenelor pe straturi 
Utilizarea tipurilor de linii. 

2 ore 

3.Crearea şi editarea desenelor  
Crearea desenelor în AUTOCAD 2008. 
Crearea obiectelor elementare. 
Crearea poliliniilor. 
Elemente de bază ale editării obiectelor 
Crearea şi utilizarea blocurilor. Spaţiul hârtie 

8 ore 

4. Adnotarea şi haşurarea desenelor 
Note de text. Crearea modelelor de haşurare. 

2 ore 

5. Cotarea şi tipărirea desenelor  
Cotarea desenelor. 
Elemente avansate de cotare 
Tipărirea la plotter 

4 ore 

6. Particularizarea fără programare 
Crearea aliasurilor pentru comenzi. 
Particularizarea barelor cu instrumente AutoCAD. 
Adăugarea unei comenzi în meniul Cursor 
Scripturi şi dispozitive 

4 ore 

7. Aplicaţii practice ale obiectelor OLE în AutoCAD 
Aplicaţii practice ale obiectelor OLE în AutoCAD 

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

. 
 
 

2 ore 
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8.Utilizarea bazelor de date AutoCAD externe 
Utilizarea bazelor de date AutoCAD externe 

2 ore 

9.Colaborarea în realizarea proiectelor AutoCAD prin Internet 
Colaborarea în realizarea proiectelor AutoCAD prin Internet 

2 ore 

Total   28 ore 
Bibliografie 

1. David H, s.a. – Autocad 2002, Editura Teora, Bucuresti, 2002 
2. Ion Florin Popa - Grafica pe calculator, Editura Printech, Bucuresti, 2002 
3. Ion Florin Popa, s.a. – Informatica, Editura Printech, Bucuresti, 2002 
4. Stefania Iordache – Proiectarea asistata de calculator, Editura Printech, Bucuresti, 2000 
5. Ionel Simion – Autocad 2008 pentru ingineri, Editura Teora, 2008 
6. David Byrnes – Autocad 2008 for Dummies, Wiley Publishing, Inc, 2008 
7. www.autodesk.com/autocad - Autocad 2008 Preview Guide, 2008 

 
8.2 Laborator/seminar Metode de predare Observaţii 
Configurarea sesiunii curente de lucru. Trasarea arcelor, liniilor, 
cercurilor. Lucrul cu coordonate absolute, relative, carteziene, polare. 

Utilizarea PC-ului, 
videoproiectorului, interactivitate 

2 ore 

Trasarea si editarea poliliniilor. Comenzi de desenare (POLYGON, 
DONUT, ELLIPSE, RECTANG, MLINE). Desenarea utilizand modurile 
OBJECT SNAP. 

Utilizarea PC-ului, 
videoproiectorului, interactivitate 

2 ore 

Utilizarea comenzilor de editare (ERASE, COPY, MIRROR, OFFSET, 
ARRAY,  MOVE, ROTATE, SCALE, STRETCH, LENTHEN, TRIM, EXTEND, 
BREAK, CHAMFER, FILLET. 

Utilizarea PC-ului, 
videoproiectorului, interactivitate 

2 ore 

Gestionarea straturilor si tipurilor de linii. Lucrul cu straturile, 
modificarea straturilor, incarcarea tipurilor de linie. Modificarea 
proprietatilor obiectelor. Utilizarea comenzilor de informare (LIST, 
DIST, ID, AREA, MASSPROP)  si a comenzilor de anulare (U, UNDO, 
REDO). 

Utilizarea PC-ului, 
videoproiectorului, interactivitate 

2 ore 

Lucrul cu blocurile. Utilizarea comenzilor BLOCK, BMAKE, WBLOCK, 
INSERT. 

Utilizarea PC-ului, 
videoproiectorului, interactivitate 

2 ore 

Scrierea textelor (comenzile TEXT, DEXT, MTEXT). Configurarea 
stilurilor de scriere (comanda STYLE). Editarea textelor (comenzile 
DDEDIT, DDMODIFY). Instrumentele BONUS TEXT. 

Utilizarea PC-ului, 
videoproiectorului, interactivitate 

2 ore 

Realizarea suprafetelor hasurate (comenzile BHATCH, HATCH). Utilizarea PC-ului, 
videoproiectorului, interactivitate 

2 ore 

Cotarea pieselor. Stabilirea stilurilor de cotare. Utilizarea PC-ului, 
videoproiectorului, interactivitate 

2 ore 

Desenarea unor piese de tip flansa Utilizarea PC-ului, 
videoproiectorului, interactivitate 

3 ore 

Desenarea unor piese de tip arbore Utilizarea PC-ului, 
videoproiectorului, interactivitate 

3 ore 

Desenarea unor piese de tip roata dintata Utilizarea PC-ului, 
videoproiectorului, interactivitate 

3 ore 

Desenarea unor piese de tip carcasa Utilizarea PC-ului, 
videoproiectorului, interactivitate 

3 ore 

TOTAL Utilizarea PC-ului, 
videoproiectorului, interactivitate 

28 ore 

Bibliografie: 
Buzdugan, Gh. – Rezistenţa materialelor.  Ed.Academiei, Bucureşti 1986 
Posea, N. s.a. – Rezistenţa materialelor. Probleme. Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică Bucureşti 1986 
Deutsch, I.s.a. – Probleme din rezistenţa materialelor.  Ed. Didactică şi Pedagogică Bucureşti 1986 
Marin, C. Negrea A. – Rezistenţa materielelor Indrumar de laborator. Universitatea VALAHIA Târgovişte, 2001 
Marin, C. –  Rezistenţa materialelor şi elemente de Teoria elasticităţii, BIBLIOTHECA , Târgovişte 2005 
http://fimmr.valahia.ro/cursuri.html 
 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu conținutul din alte centre universitare din ţară şi din străinătate.  
Disciplina sta la baza intelegerii modalității de transpunere în mediul virtual, utilizând regulile clasice de desenare, a 
desenelor diverselor instalații, echipamente, elemente organologice, mecanice etc. 
Adaptarea fisei disciplinei la cerintele actuale, tat pentru disciplinele de specialitate studiate in anii mai mari cat si in 
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procesele de productie 
 
10. Evaluare 
 

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

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

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

30% 

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

Prezenta la cursurile predate in 
timpul semestrului 
Participare interactivă la curs 

10% 

Capacitatea de a opera cu cunoştinţele 
asimilate 

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

 
Evaluare finală la colocviul de 
laborator  

50% 

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

 
 
 
 
 

Data completării 
___________ 

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

Semnătura titularului de seminar 
as. univ.drd. ing. Alexis NEGREA 

Data avizării în departament 
______________ 

 
Semnătura directorului de departament 

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

 
 
 

FIŞA DISCIPLINEI 
 
 

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

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

disciplinei 
 OB 

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

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

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 

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

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

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

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

Machete de laborator, îndrumar pentru proiect, tablă, marker 

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

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

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

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

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

 
8.Conţinuturi 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

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

  

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

  

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

  

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

 

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

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expunerea teoretică, prin 
mijloace auditive şi vizuale; 
Răspunsuri directe la 
întrebările studenţilor; 
Încurajarea participării 
active a studenţilor la curs.  
  
  
  

 



 

F 012.2010.Ed.2    SMQ/FORMULARE 
                   

 
                  

 

Cinematica mecanismelor cu cruce de Malta. 
Mecanisme cu clichet. Principiul de funcţionare. 
Variante constructive. Mecanisme cu elemente cu 
profiluri compuse. Mecanisme cu roţi stelate. 
Principiul de funcţionare. Variante constructive 

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

  

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

Analiza structurală a mecanismului patrulater plan   

Analiza structurală a mecanismului cu culisă 
oscilantă 

 

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

 

Mecanismul manivelă – glisieră. Mobilitate. Analiza 
geometrică şi cinematică 

 

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

 

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

  

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

  

Studiul angrenajului melc roată melcată   

Analiza cinematică a mecanismelor planetare 
diferenţiale în 3 variante constructive 

  

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

 

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

 

Studiul mecanismului cardanic. Determinarea legii de 
mişcare a elementului condus 

 

Studiul mecanismului cu clichet  

Studiul mecanismului cu cruce de Malta  

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

 

8.2 Proiect Metode de predare Observaţii 

Analiza cinematică şi cinetostatică a unui mecanism 
plan cu cinci elemente 

Explicarea relaţiilor de 
calcul 

 

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

 
10.Evaluare 

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

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

60% 

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

Referat  

Capacitatea de a opera cu 
cunoştinţele asimilate 

Examinare la lucrările de 
laborator 

10% 

10.5 Laborator/proiect Capacitatea de aplicare în 
practică. 
 

Examinarea în timpul 
întocmirii proiectului  

30% 

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

 
Data completării 

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

Semnătura titularului de curs 
 

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

Semnătura titularului de seminar 
 

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

 
 
 
Data avizării în department 
 

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

 
 
 
 

Semnătura directorului de departament 
 

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

 
FIŞA DISCIPLINEI 

 
 

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

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

 
2.Date despre disciplină 
 
2.1 Denumirea disciplinei Coroziunea şi protecţia anticorozivă a materialelor 
2.2 Titularul activităţilor de curs  Ş.l. dr. chim. Enescu Maria Cristiana 
2.3 Titularul activităţilor de seminar  Ş.l. dr. chim. Enescu Maria Cristiana 
2.4 Anul de studiu  II 2.5 Semestrul  2 2.6 Tipul de evaluare  E 2.7 Regimul 

disciplinei 
 OB 

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

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

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 

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

Distribuţia fondului de timp ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 16 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 16 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 
Tutoriat 6 
Examinări 4 
Alte activităţi - 
3.7 Total ore studiu individual 44 
3.9 Total ore pe semestru 100 
3.10 Numărul de credite 4 

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

 
 
5.Condiţii (acolo unde este cazul) 
 
5.1 de desfăşurare a cursului  sala de curs, tablă, videoproiector, calculator 
5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului  Laborator Cristalografie şi tehnici de anailză/Ingineria Suprafeţelor 

Campus A 019 
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6.Competenţe specifice accumulate 
 
Competenţe profesionale - Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei 

Coroziunea şi protecţia mediului.  
-  Înţelegerea conceptelor moderne privind coroziunea materialelor 
-  Cunoaşterea şi înţelegerea tipurilor de coroziuneşi precizarea 
metodelor de protecţie anticorozivă 
- Asimilarea continuă a noilor cunoştinţe şi informaţii: perfecţionarea 
documentării în limbi străine, capacitatea de a indentifica şi penetra noi 
instrumente de perfecţionare (naţionale şi intrnaţionale);  
- Abilitatea de a proiecta şi aplica activităţi inginereşti pe baza 
recunoaşterii şi construcţiei corecte a unui flux integrat: documentare – 
proiectarea etapelor – implementarea tehnologiei (instalaţiei) – 
evaluarea finalităţilor;  
- Arta de a comunica şi colabora la toate nivelurile unei corporaţii 
multinaţionale: cunoaşterea competenţelor şi autorităţilor la diverse 
niveluri, schimb de informaţii, raportări şi evaluări pe etape, asumarea 
de responsabilităţi pe baza lucrului în echipă 
 

Competenţe transversale - Responsabilitatea în vederea dezvoltării interesului pentru clarificarea 
conceptelor şi noţiunilor ştiinţifice privind coroziunea şi protecţia 
materialelor metalice. 
- Identificarea si respectarea normelor de etica si deontologie 
profesionala, asumarea responsabilitatilor pentru deciziile luate si a 
riscurilor aferente  
- Identificarea rolurilor si responsabilitatilor intr-o echipa pluridisciplinara 
si aplicarea de tehnici de relationare si munca eficienta in cadrul echipei 
- Utilizarea eficienta a surselor informationale si a resurselor de 
comunicare si formare profesionala asistata (portaluri, Internet, aplicatii 
software de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) atat in limba 
romana, cat si intr-o limba de circulatie internationala 
 

 
7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 
7.1 Obiectivul general al disciplinei - Identificarea, definirea şi descrierea principiilor şi metodelor din 

ştiinţele tehnice ale domeniului utilizând reprezentări grafice pentru 
rezolvarea de sarcini specifice; 
- Utilizarea cunoştinţelor de bază, a principiilor şi metodelor din ştiinţele 
tehnice pentru explicarea conceptelor privind proiectarea şi 
implementarea unor sarcini, procese specifice ingineriei materialelor; 
- Utilizarea cunoştinţelor de bază (concepte, teorii, metode) pentru 
explicarea şi interpretarea fenomenelor fizice, chimice şi tehnologice 
specifice ingineriei materialelor; 
- Aplicarea principiilor şi metodelor de bază pentru rezolvarea de sarcini 
specifice ingineriei materialelor pe baza cunoştinţelor din ştiinţele 
fundamentale. 
 

7.2 Obiectivele specifice - Aplicarea valorilor şi eticii profesiei de inginer şi executarea 
responsabilă a sarcinilor profesionale în condiţii de autonomie restransă 
şi de asistenţă calificată. Promovarea raţionamentului logic, convergent 
şi divergent, a aplicabilităţii practice, a evaluarii şi autoevaluarii, în 
luarea deciziilor; 
- Realizarea unui proiect în echipă multidisciplinară, respectând sarcinile 
de lucru impuse de rolul profesional; 
- Elaborarea unei lucrări de specialitate, pe o temă actuală, utilizând 
surse bibibliografice atât în limba română cât şi într-o limbă de circulaţie 
intern. 
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8.Conţinuturi 
 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
1. Definiţie, clasificare, nomenclatură – coroziunea 
materialelor . Noţiuni introductive privind coroziunea şi 
protecţia materialelor metalice 
1.1. Generalităţi. Clasificarea coroziunii materialelor metalice 
1.2. Metode de apreiere calitativă şi cantitativă a distrugerilor 
prin coroziune 
1.3 Corelaţii între structura materialelor metalice şi coroziunea lor 
2. Importanţa prevenirii coroziunii şi impactul asupra 
economiei naţionale şi internaţionale 
3. Aspecte macroscopice ale coroziunii. Tipuri de coroziune 
3.1 Clasificarea tipurilor de coroziune după aspectul distrugerii 
3.2 Clasificarea tipurilor de coroziune după mediul în care are loc 
distrugerea 
4. Coroziunea în gaze şi vapori Termodinamica coroziunii în 
gaze  
4.1 Mecanismul şi cinetica oxidării metalelor 
4.2 Mecanismul şi cinetica oxidării aliajelor 
4.3 Factori care influenţează rezistenţa la coroziune în gaze 
 
5. Coroziunea electrochimică (umedă)  
5.1 Termodinamica coroziunii electrochimice 
5.2 Mecanismul coroziunii electrochimice 
5.3 Cinetica coroziunii electrochimice 
5.4 Factori care influenţează cinetica coroziunii electrochimice 
6. Pasivarea metalelor şi aliajelor 
6.1 Mecanismul pasivării metalelor 
6.2 Mecanismul pasivării  
6.3 Importanţa practică a pasivării aliajelor 
7. Protecţia anticorozivă prin metode electrochimice 
7.1 Protecţie catodică 
7.2 Protecţie anodică 
8. Protecţia anticorozivă prin modificarea compoziţiei şi 
structurii materialelor metalice 
9. Protecţia împotriva coroziunii prin acoperirea 
suprafeţelor de protejat 
9.1 Acoperiri protectoare metalice 
9.2 Acoperiri protectoare nemetalice 
10. Metode de determinare a rezistenţei la coroziunea 
electrochimică .Metode practice 
 

Expunerea teoretică, prin 
mijloace audive şi vizuale; 
Răspunsuri directe la 
întrebările studenţilor; 
Încurajarea participării active 
a studenţilor la curs. 

  

 Bibliografie:     
 
 
 
 
1. Zamfir S., Coroziunea materialelor metalice, EDP, Bucuresti, 1981 
2. Zamfir S., Angelescu N., Enescu C., Zamfir R. Coroziunea şi protecţia materialelor, Lucrări practice de laborator, Ed. 
Macarie, Târgovişte, 1999 
3. Maria Constantinescu – Protecţia anticorozivă a metalelor, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1979; 
4. Maria Brezeanu - Chimia metalelor, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1990. 
5. Vermeşan N., Negrea G., Ingineria suprafeţelor, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2001; 
6. Cristiana Enescu - Coroziunea şi protectia materialelor, Note de curs, suport electronic, UVT, 2009. 
7. Revista de Coroziune şi Protecţie Anticorozivă - editată de S.C. BETAK S.A. Bistriţa, în colaborare cu Universitatea 
Tehnică din Cluj-Napoca; 
8. Angelescu, N.- Materiale rezistente la coroziune-betoane speciale. Editura Macarie, Târgovişte, 2001 
9. Experimental researches and statistical analysis of the corrosion behavior of rolled and heat treated 2xxx Al alloys, 
The 9th WSEAS International Conference on APPLICATIONS OF ELECTRICAL ENGINEERING  (AEE'10) , ISI Proceedings 
(has been  accepted for publication ISI and indexed by Journal of EI Compendex), Penang, Malaiezia, March 23-25, 
2010 
10. Influence of heat treatment on microstructure and corrosion behavior of 7xxx Al alloys 

http://www.wseas.us/e-library/conferences/2010/Constantza/MEQAPS/MEQAPS-37.pdf,  
Maria-Cristiana Enescu, Ileana-Nicoleta Popescu, Raluca Zamfir, Alina Molagic, Vasile Bratu Proceedings of the 2nd 
nternational Conference on Manufacturing Engineering, Quality and Production Systems, 2010, pp.212-218,ISSN: 
792-4693, ISBN: 978-960-474-220-2 
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8.2 Laborator/seminar Metode de predare Observaţii 
1. Norme de protecţia muncii în laboratorul de coroziunea 
şi protecţia materialelor. Prezentarea lucrărilor de 
laborator 
 
 

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

  

2. Prezentarea modalităţilor de căutare a materialelor 
bibliografice pentru realizarea unor lucrari ştiinţifice 
 

- Abilitatea de a proiecta şi 
aplica activităţi inginereşti pe 
baza recunoaşterii şi 
construcţiei corecte a unui 
flux integrat: documentare – 
proiectarea etapelor – 
implementarea tehnologiei 
(instalaţiei) – evaluarea 
finalităţilor;  
- Arta de a comunica şi 
colabora la toate nivelurile 
unei corporaţii 
multinaţionale: cunoaşterea 
competenţelor şi autorităţilor 
la diverse niveluri, schimb de 
informaţii, raportări şi 
evaluări pe etape, asumarea 
de responsabilităţi pe baza 
lucrului în echipă 
 

  

3. Prelucrarea statistică a datelor experimentale obţinute 
în urma testelor de coroziune 

- Abilitatea de a proiecta şi 
aplica activităţi inginereşti pe 
baza recunoaşterii şi 
construcţiei corecte a unui 
flux integrat: documentare – 
proiectarea etapelor – 
implementarea tehnologiei 
– evaluarea finalităţilor;  
 

 

4.Aspecte macroscopice ale coroziunii materialelor 
metalice 
 

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

  

5.Aspecte microscopice ale coroziunii materialelor metalice 
 

Idem  

6. Metodă de încercare şi apreciere a comportării la 
coroziune a metalelor 

Idem  

7. Metode de încercare a rezistenţei la coroziune 
intergranulară a oţelurilor inoxidabile  
A - Încercarea în acid oxalic pentru clasificarea sturturilor 
B – Încercarea în soluţii de sulfat de Cu şi acid sulfuric în 
prezenţa cuprului metalic 
C – Încercarea în soluţie de acid sulfuric şi sulfat feric 
D – Încercarea în soluţie de acid azotic 
Concluzii şi aprecieri privind cele 4 tipuri de metode de 
încercări a rezistenţei la coroziune intergranulară a 
oţelurilor inoxidabile 

Idem  
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8. Determinarea vitezei de coroziune pe diferite tipuri de 
oţeluri 
 

Idem  

9. Protecţia anticorozivă prin vopsire în câmp electrostatic  
 

Idem  

10. Metode de protecţie anticorozivă prin depunere de 
straturi metalice 

Idem  

Colocviu de laborator 
 

  

 Bibliografie: 
1.  Zamfir S., Angelescu N., Enescu C., Zamfir R. Coroziunea şi protecţia materialelor, Lucrări practice de laborator, 
Ed. Macarie, Târgovişte, 1999 

 

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

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

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

60% 

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

 Referat.  

Capacitatea de a opera cu 
cunoştinţele asimilate 

 Lucrări scrise curente: teme, 
proiecte. 

10% 

10.5 Seminar/laborator Capacitatea de aplicare în 
practică. 
 

 Evaluare scrisa finală  30% 

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

 
Data completării 

 
Semnătura titularului de curs 

 
Semnătura titularului de seminar 

 
Data avizării în departament 

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

......................... 
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UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE 
FACULTATEA DE INGINERIA MATERIALELOR SI MECANICA 
DEPARTAMENTUL: M.E.I.R 

 
FIŞA DISCIPLINEI 

 
1.Date despre program 
 
1.1 Instituţia de învăţământ superior  UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE 
1.2 Facultatea/Departamentul  FACULTATEA DE INGINERIA MATERIALELOR SI MECANICA 
1.3 Departamentul  DEPARTAMENTUL: M.E.I.R. 
1.4 Domeniul de studii  Ingineria materialelor 
1.5 Ciclul de studii  licenta 
1.6 Programul de studii/Calificarea Stiinţa materialelor 

 
2.Date despre disciplină 
Cod disciplina: LMA2BD34 
2.1 Denumirea disciplinei Proprietatile si alegerea materialelor 
2.2 Titularul activităţilor de curs  Sef lucrari dr.ing. Poinescu Aurora Anca 
2.3 Titularul activităţilor de seminar  Sef lucrari dr.ing. Poinescu Aurora Anca 
2.4 Anul de studiu  II 2.5 Semestrul  4 2.6 Tipul de evaluare  C 2.7 Regimul 

disciplinei 
 OB 

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

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

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 

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

Distribuţia fondului de timp ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 2 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 
Tutoriat - 
Examinări 2 
Alte activităţi - 
3.7 Total ore studiu individual 24 
3.9 Total ore pe semestru 80 
3.10 Numărul de credite 4 

 
4.Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 
4.1 de curriculum Fizica, Chimie 
4.2 de competenţe  Studiul materialelor curs anul 1 

 
5.Condiţii (acolo unde este cazul) 
 
5.1 de desfăşurare a cursului  Sala de curs, tablă, videoproiector, calculator 
5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului  sala A101 

6.Competenţe specifice acumulate 
 
Competenţe profesionale Cunoaşterea şi înţelegerea noţiunilor specifice disciplinei. 
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Cunoaşterea şi înţelegerea proprietăţilor, a soluţiilor şi a modului de 
investigare a acestora. 
Însuşirea de metode şi tehnici pentru cunoaşterea proprietatilor 
materialelor;  Formarea deprinderilor de interpretare a rezultatelor 
obtinute in urma analizelor de investigatii. 

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

 
7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 
7.1 Obiectivul general al disciplinei Înţelegerea şi însuşirea cunoştinţelor privind fenomenele si proprietatile 

fizice, chimice, mecanice ale metalelor si aliajelor; 
Cursul se adresează viitorilor ingineri de ştiinţa materialelor. 

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

 
8.Conţinuturi 
 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
C1.Notiuni generale. Clasificarea proprietatilor materialelor. 
C2. Proprietatile fizice. – 2 ore 
2.1. Proprietatile termice 
2.1.1. Conductibilitatea termica, 
2.1.2. Dilatarea termica, 
2.2. Proprietati electrice 
2.2.1. Conductibilitatea electrica si efectele temperaturii asupra ei, 
2.2.2. Rezistivitatea electrica 
2.2.3. Influenta deformarii plastice asupra conductivitatii electrice 
2.3. Proprietati magnetice – 2 ore 
2.3.1. Diamagnetismul, Paramagnetismul, Feromagnetismul, 
2.3.2. Magnetizarea corpurilor feromagnetice 
2.3.3. Magnetostrictiunea. Curbe Histerezis 
2.3.4. Punct Curie 
2.4. Proprietati optice – 2 ore 
2.4.1. Refractie,  
2.4.2. Reflexie, 
C3. Proprietati chimice 
3.1. Rezistenta la coroziune, 
C4. Proprietati mecanice – 6 ore 
4.1. Rezistenta materialelor la deformare plastica 
4.2. Rezistenta la rupere 
4.2.1. Modul de elasticitate, 
4.2.2. Alungirea la rupere 
4.2.3. Strictiunea 
4.3. Ruperea la oboseala 
4.4. Incercari statice: Incercarea la tractiune, Incercarea la 
compresiune 
4.5. Incercari statice: Incercarea la incovoiere si rasucire 
4.6. Incercari dinamice: Determinarea rezilientei 
C5. Alegerea materialelor – 2 ore 
5.1. Criterii utilizate la alegerea materialelor. Criteriul functional 
5.2. Criteriul tehnologic, 
5.3. Criteriul economic. 

Expunerea, demonstraţia, 
problematizarea, dialogul, 
studiul de caz;  
 
Expunerea teoretică, prin 
mijloace audive şi vizuale; 
Încurajarea participării active 
a studenţilor la curs. 
Proiectia cursului sub forma 
unor slide-uri in MicroSoft 
Office Power Point pe un ecran 
cu ajutorul videoproiectorului. 
Lectii interactive sub forma 
unor intrebari si raspunsuri cu 
participarea activa a 
studentilor. 
Completarea noţiunilor de curs 
cu expunerea practică la orele 
de laborator. 
 

  



   

F 012.2010.Ed.2    SMQ/FORMULARE 
                   

 
                  

 

 

  
Bibliografie  
1. Proprietatile metalelor si metode fizice de control, Nicolae Geru, Editura Didactica si Pedagogica Bucuresti, 1967 
2. Proprietatile metalelor, M. Ursache, D. Chirca, Editura Didactica si Pedagogica Bucuresti, 1982 
3. Metalurgie fizica si tratamente termice, Constantin Dumitrescu, Rami Saban, Ed. Fair Partners, Bucuresti, 2003. 
4. Manualul inginerului metalurg; 
5. Studiul metalelor metalice, Indrumar laborator, Galati, 1991; 
 
 
8.2 Laborator Metode de predare Observaţii 
Norme de protectie si securitatea muncii.  În formarea deprinderilor de lucru în laborator 

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

  

Analiza macroscopica Analiza probelor solidificate, rupte, cu defecte. 
 

  

Analiza microscopica Studiul microscopului metalografic MC6, 
identificarea fazelor şi constituienţilor structurali 
cu ajutorul  microscopului metalografic MC6, cât 

şi din catalogul metalografic. 

  

Incercarea de tractiune Realizarea practica a incercarii  
Incercarea de duritate Brinell Realizarea practica a incercarii  

Incercarea de duritate Vickers Idem  
Incercarea de duritate Rockwell Idem  
Incercarea la incovoiere Idem  
Determinarea coeficientilor de dilatare pentru 
diverse tipuri de aliaje 

Realizarea practica a lucrarii  

Magnetizarea corpurilor feromagnetice Realizarea practica a lucrarii  
Colocviu Laborator   
   
 Bibliografie: 

1. Proprietatile metalelor si metode fizice de control, Nicolae Geru, Editura Didactica si Pedagogica Bucuresti, 
1967 

2. Proprietatile metalelor, M. Ursache, D. Chirca, Editura Didactica si Pedagogica Bucuresti, 1982 
3. Metalurgie fizica si tratamente termice, Constantin Dumitrescu, Rami Saban, Ed. Fair Partners, Bucuresti, 

2003. 
4. Manualul inginerului metalurg; 
5. Studiul metalelor metalice, Indrumar laborator, Galati, 1991; 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 
programului 
 
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare din tara (Universitatea 
Politehnica Bucureşti, Universitatea Dunărea de Jos Galaţi. 
 

 
10. Evaluare 
 

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

10.4 Curs 

Actvitatea didactică se 
încheie cu examen scris . 

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

60% 
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Criterii ce vizeaza 
aspectele atitudinale: 
conştiinciozitatea, interesul 
pentru studiu individual.  
 

 Referat. 10% 

Capacitatea de a opera cu 
cunoştinţele asimilate 

 Lucrări scrise curente: teme, 
proiecte. 

10% 

10.5 Seminar/laborator Capacitatea de aplicare în 
practică. 
 

 Evaluare scrisa finală  20% 

10.6 Standard minim de performanţă: 
 
Cunoaşterea elementelor fundamentale de teorie, rezolvarea unei aplicaţii simple.  
Înţelegerea şi însuşirea cunoştinţelor privind proprietatile fizice ale metalelor; 
Înţelegerea şi însuşirea cunoştinţelor privind proprietatile mecanice ale metalelor si aliajelor; 
Înţelegerea şi însuşirea cunoştinţelor privind proprietatile chimice si magnetice ale metalelor. 
 
  

 
Data completării 

1.10.2015 
Semnătura titularului de curs 

 
Semnătura titularului de seminar 

 
Data avizării în departament 

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

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