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S.06.A.1.38 PROGRAMAREA MAŞINILOR - UNELTE CU COMANDA NUMERICĂ 

 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi 

Catedra/departamentul Departamentul Inginerie și Management Industrial 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 0715.2 (521.3)  MAŞINI ŞI SISTEME DE PRODUCŢIE 
Opţiunea 1 Maşini şi sisteme de producţie 

Anul de studiu 
Semestrul 

Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

III (învăţământ cu frecvenţă) 
IV (învăţământ cu frecvenţă 

redusă) 

6 
7 

E 
S – unitate de 

curs de 
specialitate 

Opţiunea 1 
5 

 
2. Timpul total estimat 

 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs 
Laborator/ 

seminar 
Studiul materialului teoretic 

Pregătire 
aplicaţii 

150 30 30/15 30 45 
 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Matematica, Fizică, Studiul și tehnologia materialelor, Teoria așchierii și 
scule așchietoare. 

Conform competenţelor Elaborarea unui program pentru prelucrarea la mașini – unelte cu 
comandă numerică. 

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

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

Laborator Studenţii vor studia programarea mașinilor – unelte cu comandă numerică (MU cu CN). 

 
5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
generale 

C1. Cunoaşterea etapelor principale ale prelucrării pieselor (MU cu CN);  
C2. Cunoaşterea părţilor principale ale (MU cu CN);   
C3. Clasificare sculelor aşchietoare utilizate pe (MU cu CN);  
C4. Cunoaşterea portsculelor şi a dispozitivelor utilizate la (MU cu CN);  
C5. Montarea sculelor aşchietoare pe (MU cu CN);  
C6. Prereglarea sculelor pe (MU cu CN); 
C7. Precizarea modului de acţionare al (MU cu CN); 
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C8. Identificarea parametrilor de funcţionare ai (MU cu CN); 
C9. Descrierea sistemele auxiliare ale (MU cu CN); 
C10. Caracterizarea tipurilor de comenzi numerice ale (MU cu CN). 

 
 

Competenţe 
transversale 

CT1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale de inginer în cadrul 
propriei strategii de muncă calificată şi eficientă 

CT2. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup. Promovarea spiritului de iniţiativă, 
dialogului, cooperării, respectului faţă de ceilalţi 

CT3. Autoevaluarea nevoii de formare profesională continuă în scopul inserţiei pe piaţa 
muncii şi al adaptării la dinamica cerinţelor acesteia şi pentru dezvoltarea personală şi 
profesională. Utilizarea eficientă a abilităţilor lingvistice şi a cunoştinţelor de 
tehnologia informaţiei şi comunicării 

 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Însuşirea tipurilor de programe utilizate la prelucrarea pe mașini – unelte cu comandă 
numerică (MU cu CN) la prelucrarea diferitor clase de piese. 

Obiectivele specifice Să înţeleagă, să descrie programele utilizate la MU cu CN. 
Să selecteze funcțiile necesare pentru elaborarea programului de prelucrare a unei 
piese. 

 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 
 

Tematica activităţilor didactice 
Numărul de ore 

învăţământ cu 
frecvenţă 

învăţământ cu 
frecvenţă redusă 

Tematica prelegerilor  

T1. Întroducere.  Maşini - unelte cu comandă numerică. 2 1 

T2. Tipuri de comenzi numerice. 2 1 

T3. Programarea maşinilor - unelte cu comenzi numerice. 
Standarde de bază în comandă numerică. Poziţionarea. Prelucrarea 
liniară. Conturare. 

5 1 

T4. Programare pentru piese prismatice. Deplasări, poziţionare. 
Interpolare elicoidală. Cicluri fixe. Subprograme. Programarea în 
coordonate polare. Corecţii de sculă. 

7 1 

T5. Programare pentru piese de rotaţie. Cicluri de degroşare. 
Filetarea. Familia FANUC.  

6 2 

T6. Programare pentru piese complexe. Funcţii pregătitoare. Funcţii 
ajutătoare. Programarea parametrică. Instrucţiuni pentru frezarea 
de finisare. 

8 2 

Total prelegeri: 30 8 
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Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 
redusă 

Tematica lucrărilor de laborator  

LL1. Programarea maşinilor - unelte manuală. 6/3 2/1 

LL2. Aplicaţii. Programarea maşinilor pentru prelucrarea pieselor 
prismatice. 

8/4 2/1 

LL3. Aplicaţii. Programarea maşinilor pentru prelucrarea pieselor de 
rotație. 

8/4 2/1 

LL4. Programarea pieselor maşinilor pentru prelucrarea pieselor 
complexe. 

8/4 2/1 

Total de laborator/seminare: 30/15 8/4 
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9. Evaluare 

Curentă 
Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

15% 15% 60% 
 


