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BAZELE INGINERIEI MECANICE 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi 

Departamentul Bazele Proiectării Mașinilor, Mecanica Teoretică 

Ciclul de studii Studii superioare de licență, ciclul I 

Programul de studiu 0710.1 Inginerie și management în energetică; 0713.1Electroenergetica; 
0710.2 Termoenergetica; 0713.3 Ingineria sistemelor electromecanice;  
0710.2 Inginerie și managementul calității                          

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opționalitate 

Credite 
ECTS 

II (învățământ cu frecvență) 
II (învățământ cu frecvență redusă) 

3 
3 

E 
unitate de curs 
fundamentală 

unitate de curs 
obligatorie 

9 

 

2. Timpul total estimat 

Total ore în planul de învățământ 

Din care 

Ore auditoriile Lucrul individual 

Curs 
Laborator/ 

seminar 
Proiect 
de an 

Studiul materialului 
teoretic 

Pregătire 
aplicații 

270 (învățământ cu frecvență) 75 60 45 60 30 

270 (învățământ cu frecvență redusă) 20 18 45 115 72 
 

3. Precondiții de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învățământ Grafică inginerească, Matematica, Fizică, Studiul materialelor 

Conform competențelor Efectuarea calculului matematic, elaborarea unui desen, alegerea 
materialului unei piese conform condițiilor impuse. 

 

4. Condiții de desfășurare a procesului educațional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de tablă și cretă, opțional de 
proiector și calculator. Nu vor fi tolerate întârzierile studenților, precum și încălcarea disciplinei în 
timpul cursului. 

Seminar Problemare de mecanică și lucrări metodice. Studenții vor efectua analiza structurală și cinematică, 
vor calcula la rezistență elemente de organe de mașini respectând programul curricular.  

 

5. Competențe specifice acumulate 

Competențe 
profesionale 

CG. Definirea conceptelor, teoriilor, modelelor și metodelor specifice proiectării organelor de 
mașini. Cunoștințe de bază în domeniu; Capacitatea de a aplica cunoștințele în practică; 
Creativitatea; Capacitatea de analiză și sinteză; Capacitatea de a învăța; Flexibilitatea și 
interdisciplinaritatea; Capacitatea de selectare, analiză și utilizare a informației; Capacitatea de 
a lucra autonom și în echipă 

Competențe 
transversale 

CT1. Realizarea proiectului de an cu utilizarea corectă a surselor bibliografice și metodelor 
specifice, în condiții de autonomie restrânsă și asistență calificată, precum și susținerea 
acestora cu demonstrarea capacității de evaluare calitativă și cantitativă a unor soluții tehnice 
din domeniu. 
CT2. Identificarea nevoii de formare profesională, cu analiza critică a propriei activități de 
formare și a nivelului de dezvoltare profesională și utilizarea eficientă a resurselor de 
comunicare și formare profesională, inclusiv folosind limbi străine. 

 

http://www.utm.md/
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6. Obiectivele unității de curs/modulului 

Obiectivul 
general 

Însușirea procedeelor de calcul și proiectare a organelor de mașini și mecanisme. 

Obiectivele 
specifice 

 Să cunoască temele incluse în programă 

 Să cunoască și să opereze liber cu noțiunile introduse în mecanica teoretică (diferite 
caracteristici sau parametri din statică, cinematică și dinamică, axiome, legi, rezultate 
aplicative). 

 Să poată rezolva problemele tipice din toate compartimentele mecanicii, să poată aborda și 
trata problemele care survin în practica inginerească. 

 Să poată analiza rezultatele obținute, să înțeleagă limitele modelului aplicat și a rezultatelor, 
să poată propune generalizări ale problemei tratate. 

 Să înțeleagă, să descrie structura și să efectueze analiza structurală și cinematică a unui 
mecanism. 

 Să selecteze materialele și să calculeze la rezistență organe de mașini și mecanisme simple. 

 Să proiecteze noduri de organe de mașini. 
 

7. Conținutul unității de curs/modulului 

Tematica activităților didactice 

Numărul de ore 
învățământ 

cu 
frecvență 

învățământ 
cu frecvență 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Introducere. Statica. Noţiuni de bază.  Axiomele staticii. Legături şi reacţiuni. 
 Forţe concurente. Rezultanta forţelor concurente. Metode grafică şi analitică de 

determinarea rezultantei. Echilibrul forţelor concurente. Echilibru a 3 forţe 
neparalele. 

2 0,5 

T2. Momentul forţei în raport cu un punct ca vector. Cuplu de forţe. Teorema despre 
cuplurile de forţe. Echilibrul unui sistem de cupluri de forţe. Lema despre 
translarea forţei. Vectorul rezultant şi momentul rezultant al unui sistem de 
forţe. Teorema de bază a staticii. Reducerea sistemului de forţe coplanare la cea 
mai simplă formă. Teorema lui Varignon. Condiţiile de echilibru al forţelor 
coplanare. 

2 0,5 

T3. Trei forme ale ecuaţiilor de echilibru al forţelor coplanare. Ferme plane simple. 
Determinarea eforturilor în barele unei ferme plane prin metoda izolării 
nodurilor şi prin metoda secţiunilor. Sarcină distribuită uniform pe un segment 
de dreaptă. Sarcină triunghiulară, trapezoidală, parabolică. Rezultanta lor. 

2 0.5 

T4. Sistem spaţial de forţe. Momentul forţei în raport cu o axă. Dependenţa 
momentului rezultant al sistemului de forţe de poziţia centrului de reducere. 
Condiţiile de echilibru al unui sistem de forţe spaţiale. 

2 0,5 

T5. Centrul de greutate. Metode de determinarea centrului de greutate. Centrul de 
greutate al figurilor plane simple: triunghi, arc de cerc, sector de cerc. Centrul 
de greutate al piramidei, conului. 

2 0,5 

T6. Cinematica punctului. Modurile de descriere a mişcării punctului. Traiectoria, 
viteza şi acceleraţia punctului. Cinematica rigidului. Grade de libertate a 
rigidului. Descrierea mişcării a rigidului. Teorema fundamentală a cinematicii 
rigidului. 

2 0.5 

T7.  Cele mai simple mişcări ale rigidului. Translaţia şi rotaţia în jurul axei fixe. Viteza 
unghiulară şi acceleraţia unghiulară a rigidului. Viteza şi acceleraţia unui punct 
al rigidului în mişcare de rotație în jurul axei fixe. Transformarea celor mai 
simple mişcări ale rigidului. 

2 0,5 
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T8. Mişcarea plană a rigidului.  Descrierea mişcării plane a rigidului. Viteza punctelor  
rigidului în mişcare plană. Centrul instantaneu al vitezelor şi determinarea 
poziției lui. Determinarea vitezei unghiulare. Exemple. Determinarea 
accelerației unui punct al corpului în mișcare plană. 

2 1 

T9.  Mişcarea relativă, de transport şi absolută a punctului. Compunerea vitezelor şi 
acceleraţiilor unui punct. Acceleraţia lui Coriolis. 

2 0,5 

T10. Introducere în dinamică. Legile lui Newton. Ecuaţiile diferenţiale ale mişcării 
punctului material. Problemele de bază ale dinamicii. Mișcarea într-un mediu 
rezistent. 

2 0,5 

T11. Ecuaţiile naturale ale mişcării.Pendulul matematic. Pendulul conic. Dinamica 
mişcării relative. Forţe de inerţie de transport şi forţe de inerţie Coriolis. 
Condiţiile repausului relativ. 

2 0,5 

T12. Teoremele generale ale dinamicii punctului material. Dinamica sistemului 
material. Centrul maselor. Proprietăţile forţelor interioare. Teorema centrului 
de masă al sistemului material. 

2 0.5 

T13. Cantitatea de mişcare şi momentul cantității de mişcare a sistemului. Momentul 
cinetic al corpului. Teorema variaţiei momentului cinetic. Energia cinetică a 
sistemului material. Teorema Konig. Teorema variaţiei energiei cinetice a 
sistemului material. Legea conservării energiei mecanice. 

2 0,5 

T14. Ecuaţiile diferenţiale ale mişcării de translaţie a rigidului. Ecuaţia diferenţială a 
rotaţiei rigidului în jurul axei fixe. Ecuaţiile mişcării plane a rigidului. Pendulul 
fizic. Determinarea experimentală a momentelor de inerţie ale corpului. 
Principiul lui D’Alembert pentru un sistem mecanic. 

2 0.5 

T15.  Determinarea reacţiunilor dinamice. Deplasări virtuale. Lucrul mecanic virtual. 
Legături ideale. Principiul deplasărilor virtuale. Coordonate generalizate. 
Ecuațiile de echilibru. 

2 0,5 

T16. Bazele teoriei mecanismelor și mașinilor. Structura și clasificarea mecanismelor. 
Elementele de bază. Cuple cinematice. Lanțuri cinematice. Mecanisme. Mecanisme 
cu bare. Analiza structurală și cinematică. Mecanisme de transmitere a mișcării de 
rotație. Analiza cinematică a mecanismelor cu roți dințate cilindrice, conice. melcate, 
complexe și planetare. Mecanisme cu came. Structura, caracteristicile geometrice, 
analiza cinematică. 

12 2 

T17. Rezistența materialelor. Clasificarea corpurilor și forțelor. Întindere și 
comprimare. Relații de calcul. Încercarea materialelor la întindere și 
compresiune. Duritatea materialelor. Caracteristici geometrice ale materialelor. 
Momente statice și dinamice (de inerție). Forfecarea pură a barelor, răsucirea 
barelor drepte cu secțiune circular, încovoierea barelor drepte. Calculul la 
rezistență. Tensiuni de contact. 

12 2 

T18. Bazele proiectării mașinilor. Factorii de bază care asigură capacitatea portantă 
a mecanismelor. Asamblările organelor de mașini. Asamblări demontabile și 
nedemontabile: asamblări filetate, cu pene, prin caneluri, prin nituri. 
Generalități. Cazuri de deteriorare. Calculul la rezistență. Asamblări 
nedemontabile: asamblări sudate; asamblări sudate prin puncte; asamblări prin 
știfturi, lipire si încleiere. Calcul la rezistență. Arbori și osii. Tipuri de bază. 
Calculul de predimensionare, dimensionare și de verificare. Lagăre. Lagăre de 
rostogolire (rulmenți). Calculul conform capacității portante. Cuplaje mecanice. 

10 3 

T19. Bazele proiectării mașinilor. Transmisii mecanice.  Caracteristicile de bază. 
Condițiile cerute transmisiilor mecanice. Factorii care determină capacitatea 
portantă. Materiale. Cazuri de deteriorare a dinților. Precizia de prelucrare a 

11 3 
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pieselor. Noțiunea de trepte de precizie, toleranțe și ajustaje. Curbe folosite 
pentru profilarea dinților: evolventa, cicloida și proprietățile lor. Angrenaje 
cilindrice, conice și melcate. Calculul geometric. Calculul forțelor în angrenaj. 
Parametrii geometrici de bază. Calculul la rezistență de contact. Tensiuni 
admisibile de contact. Calculul de rezistență la încovoiere. Tensiuni admisibile de 
încovoiere. 

Total prelegeri: 75 20 

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 

LP1. Proiecţia forţei pe plan şi proiecţia forţei pe o axă. Echilibrul forţelor 
concurente coplanare. Echilibrul a trei forţe neparalele. 

2 0.5 

LP2. Echilibrul forţelor coplanare. 2 0,5 

LP3. Ferme. Determinarea reacţiunilor în  reazeme şi eforturilor în barele unei 
ferme plane.  

2 0,5 

LP4. Echilibrul a unui sistem de corpuri sub acțiunea forțelor plane. 2 0.5 

LP5. Echilibrul forţelor spaţiale. 2 0,5 

LP6. Centrul de greutate. 2 0.5 

LP7. Cinematica punctului. Traiectoria, viteza, acceleraţia punctului. Transfor-
marea mişcării de rotaţie în mişcare de translaţie şi invers. 

2 0,5 

LP8. Mişcarea plană a rigidului. Viteza punctului rigidului în mişcare plană. Centrul 
instantaneu al vitezelor. Determinarea vitezei unghiulare. 

2 1 

LP9.  Mişcarea plană a rigidului. Determinarea acceleraţiei unui punct al rigidului 
care se află în mişcare plană. 

2 0.5 

LP10. Mişcarea compusă a punctului. Calcularea vitezei relative, de transrort şi 
absolută a punctului. Determinarea acceleraţiei punctului în raport cu diferite 
sisteme de referinţă. 

2 0,5 

LP11. Dinamica punctului material. Determinarea forţei după legea mişcării.  2 0,5 

LP12. Determinarea legilor mișcării după forțe. 2 0.5 

LP13. Cercetarea mişcării unui sistem mecanic cu ajutorul teoremelor generale ale 
dinamicii. 

2 0,5 

LP14. Teorema variaţiei energiei cinetice a sistemului. 2 0,5 

LP15. Principiul deplasărilor virtuale. Determinarea reacţiunilor cu ajutorul 
principiului deplasărilor virtuale. 

2 0,5 

LP16.   Rezolvarea problemelor de analiză structurală a mecanismelor. 2 0,5 

LP17.   Rezolvarea problemelor de analiză cinematică a mecanismelor. 2 0,5 

LP18. Rezolvarea problemelor de calcul la întindere și comprimare. 2 0,5 

LP19. Rezolvarea problemelor de calcul la forfecare și torsiune. 2 0,5 

LP20. Rezolvarea problemelor de calcul la încovoiere 2 1 

LP21. Rezolvarea problemelor de calcul la tensiuni de contact 2  

LP22. Rezolvarea problemelor de calcul al asamblărilor demontabile 2 1 

LP23. Rezolvarea problemelor de calcul al asamblărilor ne demontabile 2  

LP24. Rezolvarea problemelor de calcul al arborilor 2 1 

LP25. Rezolvarea problemelor de calcul al lagărelor 2  

LP26. Rezolvarea problemelor de calcul cinematic al mecanismelor de acționare. 2 1 

LP27. Rezolvarea problemelor de calcul al angrenajelor cu roți cilindrice. 2 1 

LP28. Rezolvarea problemelor de calcul al angrenajelor cu roți conice. 2 1 

LP29. Rezolvarea problemelor de calcul al angrenajelor cu roți melcate. 2 1 

LP30. Elaborarea schemei reductorului. 2 1 

Total de laborator/seminare: 60 18 
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9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

15% 15% 30% 40% 

Standard minim de performanță 

Prezenta și activitatea la prelegeri și seminare; 
Obținerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări; 
Obținerea notei minime de „5” la proiectul de an; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoașterii mecanismelor de bază, metodelor de analiză 
structurală și cinematică, de calcul și proiectare a lor. 

 


