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INGINERIE MECANICĂ 

1. Date despre unitatea de curs/modul 
Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi 
Catedra/departamentul Bazele Proiectării Maşinilor 
Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 
Programul de studiu 541.1 Tehnologia și Managementul Alimentației Publice, 541.2. Tehnologia 

Produselor Alimentare, 541.3. Tehnologia Vinului şi a Produselor obţinute 
prin Fermentare, 552.2. Biotehnologii industriale 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

II (învăţământ cu frecvenţă); 
III (învăţământ cu frecvenţă 

redusă) 

4 
4 E 

F – unitate de 
curs 

fundamentală 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 
4 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 
Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Laborator/seminar Proiect de 
an 

Studiul materialului 
teoretic Pregătire aplicaţii 

120 45 15 30 15 15 
 

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 
Conform planului de învăţământ Grafică inginerească, Matematica, Fizică, Studiul materialelor 
Conform competenţelor Efectuarea calculului matematic, elaborarea unui desen, alegerea 

materialului unei piese conform condiţiilor impuse. 
 

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. 

Seminar Studenţii vor efectua analiza structurală şi cinematică, vor calcula la rezistenţă elemente 
de organe de maşini conform curriculei.  

5. Competenţe specifice acumulate 
Competenţe 
generale 

CG. Definirea conceptelor, teoriilor, modelelor şi metodelor specifice proiectării organelor 
de maşini. 

 Cunoştinţe de bază în domeniu  
 Capacitatea de a aplica cunoştinţele în practică 
 Creativitatea 
 Capacitatea de analiză şi sinteză 
 Capacitatea de a învăţa 
 Flexibilitatea şi interdisciplinaritatea 
 Capacitatea de selectare, analiză şi utilizare a informaţiei 
 Capacitatea de a lucra autonom şi în echipă 

 
 

Competenţe CT1. Realizarea proiectului de an cu utilizarea corectă a surselor bibliografice şi metodelor 

http://www.utm.md/
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transversale specifice, în condiţii de autonomie restrânsă şi asistenţă calificată, precum şi 
susţinerea acestora cu demonstrarea capacităţii de evaluare calitativă şi cantitativă a 
unor soluţii tehnice din domeniu. 

CT2. Identificarea nevoii de formare profesională, cu analiza critică a propriei activităţi de 
formare şi a nivelului de dezvoltare profesională şi utilizarea eficientă a resurselor de 
comunicare şi formare profesională (Internet, e-mail, baze de date, cursuri on-line 
etc.), inclusiv folosind limbi străine. 

 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 
Obiectivul general Însuşirea procedeelor de calcul şi proiectare a organelor de maşini şi mecanisme. 
Obiectivele specifice Să înţeleagă, să descrie structura şi să efectueze analiza structurală şi cinematică  unui 

mecanism. 
Să selecteze materialele şi să calculeze la rezistenţă organe de maşini şi mecanisme 
simple. 
Să proiecteze noduri de organe de maşini. 

 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 
învăţământ 

cu 
frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 
Tematica prelegerilor 

T1. Probleme de bază ale mecanicii. Diviziunile mecanicii. Principiile mecanicii. 
Cinematica punctului. Caracteristicile cinematice ale mişcării. Dinamica. 
Legile de bază ale mecanicii. Lucrul mecanic, energia, puterea. 

3 1 

T2. Bazele teoriei mecanismelor şi maşinilor. Structura şi clasificarea 
mecanismelor. Elementele de bază. Cuple cinematice. Lanţuri cinematice. 
Mecanisme. Mecanisme cu bare. Analiza structurală şi cinematicp. 
Mecanisme de transmitere a mişcării de rotaţie. Analiza cinematică a 
mecanismelor cu roţi dinţate cilindrice, conice. melcate, complexe şi 
planetare. Mecanisme cu came. Structura, caracteristicile geometrice, analiza 
cinematică. 

9 2 

T3. Rezistenţa materialelor. Clasificarea corpurilor şi forţelor. Întindere şi 
comprimare. Relaţii de calcul. Încercarea materialelor la întindere şi 
compresiune. Duritatea materialelor. Caracteristici geometrice ale 
materialelor. Momente statice şi dinamice (de inerţie). Forfecarea pură a 
barelor, răsucirea barelor drepte cu secţiune circular, ncovoierea barelor 
drepte. Calculul la rezistenţă. Tensiuni de contact.   

12 2.5 

T4. Bazele proiectării maşinilor. Factorii de bază care asigură capacitatea 
portantă a mecanismelor. Asamblările organelor de maşini. Asamblări 
demontabile şi nedemontabile: asamblări filetate, cu pene, prin caneluri, 
prin nituri. Generalităţi. Cazuri de deteriorare. Calculul la rezistenţă. 
Asamblări nedemontabile: asamblări sudate; asamblări sudate prin puncte; 
asamblări prin ştifturi, lipire si încleiere. Calcul la rezistenţă. Arbori şi osii. 
Tipuri de bază. Calculul de predimensionare, dimensionare şi de verificare. 
Lagăre. Lagăre de rostogolire (rulmenţi). Calculul conform capacităţii 
portante. 

10 3 

T5. Bazele proiectării maşinilor. Transmisii mecanice.  Caracteristicile de bază. 
Condiţiile cerute transmisiilor mecanice. Factorii care determină capacitatea 
portantă. Materiale. Cazuri de deteriorare a dinţilor. Precizia de prelucrare a 

11 4.5 
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pieselor. Noţiunea de trepte de precizie, toleranţe şi ajustaje. Curbe folosite 
pentru profilarea dinţilor: evolventa, cicloida şi proprietăţile lor. 

Angrenaje cilindrice, conice şi melcate.  Calculul geometric. Calculul forţelor în 
angrenaj. Parametrii geometrici de bază. Calculul la rezistenţa de contact. 
Tensiuni admisibile de contact. Calculul de rezistenţă la încovoiere. Tensiuni 
admisibile de încovoiere.  

Total prelegeri: 45 12 
 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 
învăţământ 

cu 
frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 
Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 

LP1. Rezolvarea problemelor de analiză structurală şi cinematică a mecanismelor. 2 0.5 
LP2. Rezolvarea problemelor de calcul la întindere şi comprimare. 2 1 
LP3. Rezolvarea problemelor de calcul la forfecare şi torsiune. 2 1 
LP4. Rezolvarea problemelor de calcul cinematic al  mecanismelor de acţionare. 2 1 
LP5. Rezolvarea problemelor de calcul al angrenajelor cu roţi cilindrice. 2 2 
LP6. Rezolvarea problemelor de calcul al angrenajelor cu roţi conice şi melcate. 2 1 
LP7. Elaborarea schemei reductorului. Probleme privind calculul asamblărilor  

demontabile şi nedemontabile. Probleme de calcul a arborilor 
3 1.5 

Total de laborator/seminare: 15 8 
8. Referinţe bibliografice 

Principale V. Dulgheru, A.Oprea, Gh.Poştaru, A.Musteaţă. Mecanica aplicată. Chişinău, Editura „Tehnica", 
1999, 282 p. 
V. Dulgheru, R. Ciupercă, I. Bodnariuc, I. Dicusară. Mecanica aplicata. Îndrumar de proiectare. 
Chişinău, Editura „Tehnica-Info", 2008. 296p. 
A.Oprea. Mecanica aplicata. Îndrumar de proiectare. Chişinău, RIZO UTM., 1999, 48p. 

Suplimentare 1. I.I. Artobolevskii. Teoria mecanismelor şi maşinilor. Chişinău, "Ştiinţa1',1992. 
2. M.N. Ivanov. Organe de maşini. Traducere din limba rusă. Chişinău, Editura "Tehnica", 

1997, 420p. 
3. M.Gafiţanu,  A.Jula., I.Bostan, V.Dulgheru ş.a. Organe de maşini. Vol.1 (a. 2000) şi vol.2 

(a.2002). Ed. Tehnică Bucureşti. 
4. Pisarenko   G.   şi  a.   Rezistenţa  materialelor.   /Traducere  din  limba rusă de A.Hagoiglo/. 

Chişinău . Lumina, 1993. 
5. I.Bostan, A.Oprea. Bazele  proiectării  maşinilor. Îndrumar de  proiectare.   Chişinău,  

Ed.'Tehnica Info", 2000, 312p. 
 

9. Evaluare 
Curentă Proiect de an Examen final Atestarea 1 Atestarea 2 

15% 15% 30% 40% 
Standard minim de performanţă 
Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi seminare; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări; 
Obţinerea notei minime de „5” la proiectul de an; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii mecanismelor de bază, metodelor de analiză 
structurală şi cinematică, de calcul şi proiectare a lor. 

 


