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Modalitatea de desfăşurare a probelor aferente examenului de diplomă 

pentru anul universitar 2018-2019, specializarea Inginerie Mecanică, sesiunile iulie-
septembrie 2019 şi februarie 2020 

 
 Examenul de diplomă constă, conform Regulamentului privind organizarea şi 

desfăşurarea examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie al Univeristăţii "Dunărea de Jos" din 
Galaţi art.14(1), în două probe : 

Proba 1 - Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate 
Proba 2 - Prezentarea şi susţinerea proiectului de diplomă 
 Proba de verificare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate se va susţine oral şi 

constă în prezentarea unui subiect de sinteză, extras de candidat dintr-o listă, după intrarea 
acestuia în sala de examinare.Disciplinele corespunzătoare subiectelelor sunt: 

- Mecanică 
- Rezistenţa materialelor 
- Organe de maşini 
Bibliografia recomandată este: 

1..Ioan Deutsch, Rezistenţa materialelor, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1979. 
2..Doina Boazu, Rezistenţa materialelor – Solicitări simple şi compuse ale barelor , Editura 

Europlus, Galaţi 2006. 
3. Ioan Strat-“Mecanica Tehnica cu aplicatii”- Editura Fundatiei Universitare”Dunarea de 

Jos” din Galati, 2007 
4. M.Radoi,E.Deciu-“Mecanica”-Editura Didactica si Pedagogica,Bucuresti, 1981. 
5. I.Matulea, I.Strat, V.Popa-“Mecanica.Culegere de probleme.Vol.I.Statica”-Universitatea 

din Galati,1986. 
6 V.Popa-“Mecanica.Dinamica”-Editura Evrika, Braila, 2000. 
7. N.Talmaciu, D.Boazu- Vibratii Mecanice”- Editura Evrika Braila, 2000. 
8 Gh.Buzdugan, L.Fetcu, M.Rades- “Vibratii mecanice”- Editura Didactica si Pedagogica, 

Bucuresti, 1979. 
9. Ștefănescu, I. Spânu, C., Organe de mașini, vol, I,II, Editura Europlus, Galați, 2009. 

 Candidaţii au la dispoziţie 20 minute pentru pregătirea prezentării subiectului, 10 minute 
pentru prezentarea acestuia şi 10 minute pentru prezentarea lucrării de diplomă---prima data.  

 Din momentul intrării în sala de examinare, candidaţii pot părăsi sala doar după 
susţinerea celor două probe. Acordarea notelor se va face conform Regulamentului privind 
organizarea şi desfăşurarea examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie al Univeristăţii "Dunărea 
de Jos" din Galaţi.  Lista subiectelor şi instrucţiunile de tehnoredactare a lucrării de diplomă 
vor disponibile pe site-ul Departamentului de Inginerie Mecanică începând cu data de 
01.03.2018. 
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