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Către  
  Decanatul Facultăţii de Inginerie 

 
 Vă transmitem, prin prezenta, propunerea Departamentului Ingineria Fabricaţiei privind tematica 
şi bibliografia examenului de licenţă la specializările Tehnologia construcţiilor de maşini şi  Inginerie 
economică industrială, sesiunile: iulie 2020, septembrie 2020, februarie 2021. 
 
 

SPECIALIZAREA TEHNOLOGIA CONSTRUCŢIILOR DE MAŞINI 
 
 
DISCIPLINE FUNDAMENTALE 
 

1. MECANICĂ 

 
1. Reducerea sistemelor de forţe aplicate rigidului. Momentul unei forţe în raport cu un punct şi cu o 
axǎ. Reducerea sistemelor de forţe aplicate rigidului, torsorul de reducere. Reducerea sistemelor 
particulare de forţe: concurente, coplanare, paralele; 
2. Centre de greutate. Centrul de greutate al unui sistem de puncte materiale, proprietǎţile centrului 
de greutate, centrul de greutate al corpurilor omogene; 
3. Statica rigidului. Echilibrul rigidului liber. Echilibrul rigidului supus la legǎturi fǎrǎ frecare, 
legǎturile rigidului. Echilibrul rigidului supus la legǎturi cu frecare: frecarea de alunecare, frecarea 
de rostogolire, frecarea în lagǎre, frecarea firelor; 
4. Statica sistemelor materiale. Teoreme şi metode utilizate în studiul echilibrului sistemelor 
materiale; 
5. Cinematica punctului. Noţiuni fundamentale, studiul mişcării punctului în sistemele de coordonate 
carteziene şi naturale, studiul mişcării circulare în coordonate carteziene şi naturale; 
6. Cinematica rigidului. Mişcarea generală a rigidului. Mişcările particulare ale rigidului: translaţia, 
rotaţia, mişcarea plan-paralelă. Mişcarea relativă a punctului; 
7. Dinamica punctului material. Noţiuni fundamentale: lucrul mecanic, funcţia de forţă, puterea, 
randamentul mecanic, impulsul, momentul cinetic, energia cinetică, potenţială, mecanică. Ecuaţiile 
diferenţiale ale mişcării punctului material în sistemele de coordonate cartezian şi natural. 
Teoremele generale în dinamica punctului material: teorema impulsului, teorema momentului 
cinetic, teorema energiei cinetice. Dinamica punctului material în mişcare relativă. 

Bibliografie: 
1. Strat I., Mecanică tehnicǎ cu aplicaţii, Editura Fundaţiei Universitare Dunărea de Jos din Galaţi, 
2007; 
2. Matulea I., Strat I., Popa V., Mecanicǎ – Culegere de probleme, Vol. I – Statica, Vol. II – 
Cinematica, Vol. III – Dinamica, Universitatea din Galaţi, 1986. 
 

 

http://www.ing.ugal.ro/


2. REZISTENŢA MATERIALELOR 
 

1. Forţe tăietoare şi momente încovoietoare. Tipuri de grinzi, încărcări şi reacţiuni. Rezultante 
interne (eforturi). Relaţii între sarcini, forţe tăietoare şi momente încovoietoare. Diagrame de forţe 
tăietoare şi momente încovoietoare; 
2. Comportarea materialelor. Tensiuni şi deformaţii normale. Proprietăţi mecanice ale materialelor. 
Elasticitate şi Plasticitate. Elasticitate liniară, Legea lui Hooke şi Raportul lui Poisson. Tensiuni şi 
deformaţii tangenţiale. Tensiuni admisibile. Introducerea noţiunilor de „proiectare” şi de „analiză” 
3. Întinderea/Compresiunea barelor. Alungiri. Structuri static nedeterminate. Efecte termice; 
4. Secţiuni transversale. Centre de greutate ale ariilor plane. Centre de greutate ale ariilor compuse. 
Momente de inerţie ale ariilor plane. Teorema axelor paralele pentru momente de inerţie (Steiner). 
Momente de inerţie polare. Momente de inerţie centrifugale. Rotaţia axelor. Axe principale şi 
momente de inerţie principale; 
5. Încovoierea barelor. Încovoierea pură. Curbura unei grinzi. Deformaţii longitudinale în grinzi. 
Tensiuni normale în grinzi drepte (formula lui Navier). Dimensionare pentru tensiuni din încovoiere. 
Tensiuni tangenţiale în grinzi (formula lui Jurawski). Ecuaţia diferenţială a fibrei medii deformate; 
6. Torsiunea barelor cu secţiune circulară. Deformaţii torsionale. Structuri static nedeterminate. 
Energia de deformaţie. Tensiuni şi deformaţii la forfecarea pură. Relaţia între modulele de 
elasticitate E şi G; 
7. Metodologia de dimensionare/verificare a barelor. Sinteza procedurilor pentru dimensionarea unei 
grinzi. Calculul deplasărilor unei grinzi (metoda parametrilor în origine); 
8. Solicitări compuse. Sinteza solicitărilor simple ale barelor. Starea plană de tensiune. Energia de 
deformaţie. Teorii de rezistenţă. Solicitări compuse σ + σ: întindere/compresiune excentrică. 
Solicitări compuse σ + σ: încovoiere oblică. Solicitări compuse τ + τ: arcul elicoidal cu spire strânse 
(forfecare + răsucire). Solicitări compuse σ + τ : arbori solicitaţi la încovoiere + răsucire; 
9. Stabilitatea echilibrului elastic. Flambaj – concepte, definiţii. Formula lui Euler pentru flambajul 
elastic prin bifurcare al barelor drepte. Flambajul elasto-plastic, dreapta Tetmajer – Iasinski, şi 
parabola lui Johnson. Calculul de verificare a barelor drepte la flambaj.  

Bibliografie: 
1. Boazu D., Rezistenţa materialelor – Solicitări simple şi compuse ale barelor, Editura 
EUROPLUS, Galaţi, 2006. 
2. Buzdugan Gh., Rezistenţa materialelor, Editura Tehnică, Bucureşti, 1980. 

 
3. ORGANE DE MAŞINI 
 

1. Îmbinări nedemontabile. Îmbinări nituite. Îmbinări sudate. Îmbinări prin lipire. Îmbinări prin 
încleiere; 
2. Asamblări demontabile. Asamblări filetate: clasificarea filetelor, elemente geometrice, materiale 
pentru şurub şi piuliţă, momentul de frecare din filet, condiţia de autofrânare, momentul de frecare 
dintre piuliţă şi suprafaţa de reazem, calculul filetului, calculul asamblărilor cu şuruburi fără 
strângere iniţială, calculul asamblărilor cu şuruburi cu strângere iniţială, calculul la oboseală a 
asamblărilor cu şuruburi cu strângere iniţială, calculul asamblărilor cu şuruburi solicitate excentric, 
calculul şuruburilor solicitate la şoc. Asamblări între butuci şi arbori: asamblări cu pene, asamblări 
canelate, asamblări presate, asamblări poligonale; 
3. Asamblări elastice. Arcuri cu tensiuni de tracţiune-compresiune. Arcuri cu tensiuni de torsiune. 
Arcuri cu tensiuni de încovoiere; 
4. Transmisii mecanice prin angrenare: clasificarea angrenajelor, materiale, tratamente termice 
pentru roţi dinţate şi tehnologii de danturare, cauzele distrugerii angrenajelor. Angrenaje cilindrice 
cu dinţi drepţi: elemente geometrice, calculul angrenajului cilindric cu dinţi drepţi la încovoiere şi 
contact. Angrenaje cilindrice cu dinţi înclinaţi: elemente geometrice, angrenajul echivalent, forţe în 
angrenajul cilindric cu dinţi înclinaţi, calculul angrenajului cilindric cu dinţi înclinaţi la încovoiere şi 
contact. Angrenaje conice: tipuri de danturi conice, roata plană de referinţă, elementele geometrice 



ale angrenajului conic cu dinţi drepţi, calculul angrenajului conic cu dinţi drepţi la încovoiere şi 
contact. Angrenaje cu axe încrucişate: clasificare, angrenaje melcate (elemente geometrice şi 
cinematice, materiale, forţe în angrenajul melc-roată melcată, calculul angrenajului melcat la 
încovoiere şi contact). 
5. Transmisii prin curele: clasificare, capacitatea de tracţiune, forţe şi solicitări principale într-o 
curea, calculul transmisiilor cu curele late, calculul transmisiilor cu curele trapezoidale, variatoare cu 
curele; 
6. Transmisii prin lanţ: clasificare, forţe în transmisia prin lanţ, calculul transmisiilor prin lanţ; 
7. Osii şi arbori: clasificare, materiale, predimensionarea arborilor, verificarea la oboseală, 
verificarea la rigiditate, verificarea la turaţie critică; 
8. Lagăre de alunecare: construcţie, materiale, calculul lagărelor cu frecare U,L,M, calculul lagărelor 
hidrodinamice, lagăre hidrostatice; 
9. Lagăre cu rostogolire (rulmenţi): clasificare, simbolizare, calculul la durabilitate a rulmenţilor 
rotitori, calculul rulmenţilor nerotitori, ungerea rulmenţilor; 
11. Cuplaje: cuplaje permanente fixe, cuplaje permanente compensatoare, cuplaje intermitente 
comandate, cuplaje intermitente automate, cuplaje de siguranţă. 

Bibliografie: 
1. Ştefănescu, I.I., Spânu, C., Organe de maşini vol. I, II, Editura Europlus, Galaţi, 2009, 2011; 
2. Gafiţanu, M. ş.a., Organe de maşini, vol. I şi II, Editura Tehnică, Bucureşti 1983, 1985. 

 
4. TOLERANŢE ŞI CONTROL DIMENSIONAL 
 

1. Precizia prelucrării mecanice. Precizia dimensională. Dimensiuni, abateri, toleranţe; 
 2. Ajustaje. Sisteme de ajustaje. Trepte de toleranţă. Sistemul de toleranţe şi ajustaje ISO. 
 Influenţa temperaturii asupra toleranţelor şi ajustajelor; 
 3. Precizia formei geometrice. Tehnici de evaluare a preciziei geometrice; 
 4. Precizia poziţiei reciproce. Tehnici de control a preciziei de poziţie; 
 5. Precizia microgeometrică. Tehnici de evaluare a rugozităţii; 
 6. Lanţuri de dimensiuni; 
 7. Noţiuni privind tehnicile şi mijloacele de măsurare şi control. Tehnici de măsurare şi factorii care 
 influenţează măsurarea. Erori de măsurare. Măsuri (lere, cale plan-paralele, calibre). Instrumente de 
 măsurare. Aparate de măsurare mecanice, optico-mecanice şi optice. Aparate electrice. Aparate 
 pneumatice. Mijloace pentru măsurarea unghiurilor şi conicităţilor; 
 8. Toleranţele, ajustajele şi controlul asamblărilor conice netede; 
 9. Toleranţe, ajustaje şi controlul asamblărilor filetate. 

Bibliografie: 
1. Dragu, D., ş.a., Toleranţe şi măsurători tehnice, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 
1982; 
2. Gheorghe, D., Georgescu, C., Baroiu, N., Toleranţe şi control dimensional, Editura Scorpion, 
Galaţi, 2002;  
3. Tarău, I., Georgescu, C., Otrocol, D., Precizia şi calitatea la prelucrarea materialelor, Editura 
Scorpion, Galaţi, 2002. 

 
II DISCIPLINE DE SPECIALITATE 
 
5. TEHNOLOGIA CONSTRUCŢIIILOR DE MAŞINI 
 

1. Bazele proceselor de fabricaţie în construcţia de maşini; 
2. Procese de producţie, procese tehnologice. Tipuri de producţie. Proiectarea proceselor 
tehnologice; 
3. Precizia de prelucrare. Calitatea suprafeţelor prelucrate; 
4. Determinarea adaosurilor de prelucrare şi a dimensiunilor interoperaţionale;  



5. Criterii tehnologice pentru determinare regimurilor de aşchiere. Normarea tehnică; 
6. Analiza principalelor procedee de prelucrare. Analiza procedeelor de prelucrare a unor suprafeţe 
speciale: elicoidale, danturi pentru roţi dinţate, suprafeţe spaţiale, complexe. Procedee moderne de 
prelucrare bazate pe conducerea numerică a maşinilor unelte. Sisteme moderne de fabricaţie: centre 

 de prelucrare, celule flexibile de fabricaţie, robotizarea sistemelor de fabricaţie. Tehnologii de 
montaj. 

 
Bibliografie 
 1. Ghiţă E., ş.a., Scule şi parametrii moderni pentru operaţia de frezare, Editura BREN, 
 Bucureşti, 2002;  
 2. Epureanu A., Ghiţă E., Tehnologia construcţiilor de maşini - Îndrumar de proiectare, 
 Universitatea din Galaţi, 1986; 
 3. Pleşca, M., Ghiţă, E., Bazele tehnologiilor moderne de prelucrare prin aşchiere, Editura 
 Fundaţiei Universităţii Dunărea de Jos din Galaţi, 2007; 
 4. Ghiţă,  E., ş.a., Scule şi parametrii moderni pentru operaţia de strunjire, Editura BREN, 
 Bucureşti, 2002. 
 
 
6. PROIECTAREA SCULELOR AŞCHIETOARE 
 
 1. Clasificarea sculelor aşchietoare şi domenii de utilizare;  
 2. Sisteme de referinţă utilizate la definirea geometriei constructive şi funcţionale a sculelor;  
 3. Recomandări de utilizare a materialelor pentru scule;  
 4. Proiectarea şi construcţia sculelor de uz general: cuţite de strung, scule pentru prelucrarea 
 găurilor, scule de broşat, freze cu dinţi frezaţi şi cu dinţi detalonati, scule de filetare, scule pentru 
 danturat. 

Bibliografie: 
 1. Ţâru, E., Căpăţînă, N., Proiectarea sculelor aşchietoare, Editura Universităţii din Galaţi, 1982; 
 2. Secară, Gh., Proiectarea sculelor aşchietoare, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1979; 
 3. Lăzărescu, I. D., ş.a., Teoria şi practica sculelor aşchietoare, Editura Universităţii din Sibiu, 
 1994; 
 4. Oancea, N., Neagu, M., Fetecău, C., Procese de aşchiere, experimente de laborator, 
 Editura Tehnica-Info, Chişinău, 2002. 
 
7. BAZELE PROIECTĂRII DISPOZITIVELOR 
 

1. Principii de orientare a semifabricatelor. Analiza bazelor de orientare. Erori de orientare; 
2. Principii de fixare a semifabricatelor. Calculul forţelor de strângere. Erori de strângere; 
3. Proiectarea elementelor de orientare. Reazeme; 
4. Proiectarea elementelor şi mecanismelor de strângere;  
5. Proiectarea mecanismelor de orientare şi fixare;  
6. Analiza constructiv-funcţională a principalelor tipuri de dispozitive pentru prelucrări prin 
aşchiere. Dispozitive de găurit. Dispozitive de frezat. Dispozitive de strunjit. Echipamente şi 
dispozitive de control. 

 
Bibliografie 
 1. Roşculeţ, S.V., ş.a., Proiectarea şi construcţia dispozitivelor, Editura Didactică şi  Pedagogică, 
 1982; 
 2. Stănescu I., Tachce V., Dispozitive pentru maşini-unelte. Proiectare, construcţie, Editura 
 Tehnică, 1979; 
 3. Drăghici, I., ş.a., Îndrumar de proiectare în construcţia de maşini, vol. 1-3, Editura 
 Tehnică, 1982. 



 
8.   MAŞINI-UNELTE 
 
 1. Cinematica maşinilor-unelte: lanţuri cinematice principale, lanţuri cinematice de avans, lanţuri 
 cinematice pentru reglarea continuă a turaţiei; 
 2. Comanda maşinilor-unelte: sisteme pentru comanda individuală şi centralizată, noţiuni privind 
 comanda electrică a maşinilor-unelte, noţiuni privind comanda numerică a maşinilor-unelte; 
 3. Arhitectura, cinematica şi reglarea principalelor tipuri de maşini-unelte universale: strunguri, 
 maşini de frezat, maşini de găurit, maşini de rabotat, maşini de broşat, maşini de rectificat. 
 
Bibliografie 
 1. Frumuşanu, G., Maşini-unelte şi prelucrări prin aşchiere, Editura Ars Academica, Bucureşti, 
 2008;  
 2. Stoian, C., Frumuşanu, G., Mitu, Şt., Exploatarea maşinilor-unelte, Editura Evrika, Brăila, 2000;  
 3. Mitu, Şt., Maşini-unelte. Cinematica şi comanda, Editura Cartea universitară, Bucureşti, 2004. 
 
9. PROCESE DE DEFORMARE PLASTICĂ LA RECE 
 

1. Operaţii şi ştanţe pentru tăiere. Caracterizarea generală a procesului de tăiere. Calculul forţei 
tehnologice pentru tăierea la ştanţă. Forţa totală pentru tăierea la ştanţă. Calculul lucrului mecanic şi 
a puterii pentru tăiere. Dimensionarea zonei de lucru a elementelor active la tăiere (contur simplu şi 
complex). Principalele tipuri de ştanţe pentru tăiere (construcţie şi funcţionare); 
2. Operaţii şi matriţe pentru îndoire. Caracterizarea generală a procesului de îndoire. Stabilirea 
poziţiei stratului neutru la îndoire. Raza minimă de îndoire. Calcularea lungimii semifabricatului 
pentru îndoire. Arcuirea elestică (calcul şi modalităţi de compensare). Principalele tipuri de matriţe 
pentru îndoire (construcţie şi funcţionare); 
3. Operaţii şi matriţe pentru ambutisare. Caracterizarea generală a procesului de ambutisare. 
Determinarea formei şi a dimensiunilor semifabricatului pentru ambutisarea diferitelor tipuri de 
piese (de revoluţie si paralelipipedice). Gradul de deformare şi coeficientul de ambutisare. Calculul 
forţei de ambutisare, a lucrului mecanic şi puterii. Caracteristicile tehnologiei de ambutisare a 
pieselor de diferite tipuri (cilindrice cu şi fără flanşă, conice, paralelipipedice). Principalele tipuri de 
matriţe pentru ambutisare (construcţie şi funcţionare); 
4. Operaţii şi matriţe pentru fasonare. Reliefarea (caracterizare, utilizare, calculul forţei, construcţia 
matriţelor). Răsfrângerea marginii (caracterizare, tipuri de răsfrângere, coeficientul de răsfrângere şi 
factori de influenţă, dimensiunea iniţială a semifabricatului, particularităţi ale matriţelor de 
răsfrângere); 
5. Operaţii şi matriţe pentru deformare volumică. Calculul semifabricatului iniţial. Materiale 
prelucrabile prin deformare volumică. Pregătirea semifabricatelor (analiza materialului, debitarea, 
tratamentul termic, pregătirea suprafeţei, lubrifierea). Extrudarea (avantaje/dezavantaje, 
caracterizarea procesului, tipuri de extrudare, calculul forţei, construcţia matriţelor).  

 
Bibliografie 

1. Paunoiu, V., Nicoara, D. – Tehnologii de presare la rece a tablelor, Editura Cartea Universitara, 
2004; 
2. Teodorescu, M., ş.a. – Prelucrări prin deformare plastică la rece, vol.1, 2, Editura Tehnică 
Bucureşti, 1987, 1988; 
3. Teodorescu, M., ş.a. – Elemente de proiectare a ştanţelor şi matriţelor, EDP, Bucureşti, 1983 
(ed.a II-a); 
4. Curs suport. 

 
 
 



 
10. TEHNOLOGIA SUDĂRII PRIN TOPIRE 
 

1. Procesul de producţie şi procesul tehnologic;  
2. Procese şi procedee de sudare;  
3. Sudarea cu arc electric. Algoritmul de calcul al tehnologiei de sudare cu arc electric; 
4. Comportarea la sudare a materialelor. Tensiuni şi deformaţii remanente. Preîncălzirea; 
5. Sudarea cu arc electric cu electrozi înveliţi;  
6. Sudarea sub strat de flux; 
7. Sudarea în mediu de gaze. Sudarea cu sârmă tubulară; 
8. Alte procedee de sudare cu arc electric. Sudarea în baie de zgură. Sudarea cu flacără de gaze. 

 
Bibliografie 

1. Burcă, M., Negoiţescu, S., Sudarea MIG - MAG, Editura Sudura, Timişoara, 2002;  
2. Constantin, E., Tehnologia sudării prin topire, Partea I - Bazele tehnologice ale sudării prin 
topire, Universitatea din Galaţi, 1993; 
3. Mihăilescu, D., Mihăilescu, A., Lupu, G., Tehnologia sudării prin topire - Îndrumar de 
proiectare, Editura Fundaţiei Universitare Dunărea de Jos Galaţi, 2004. 

 
11. TEHNOLOGUIA SUDĂRII PRIN PRESIUNE 
 
 1. Sudarea în relief; 
 2. Sudarea în linie;  
 3. Sudarea electrică între suprafeţe;  
 4. Sudarea cu condensatoare; 
 5. Sudarea în curenţi de înaltă frecvenţă; 
 6. Sudarea cu arc electric rotitor;  
 7. Sudarea prin frecare;  
 8. Sudarea la rece;  
 9. Sudarea cu ultrasunete; 
 10. Sudarea prin explozie;  
 11. Sudarea prin difuzie. 
 
Bibliografie 
 1. Georgescu, V., Tehnologii de sudare prin presiune, Partea a II-a - Curs şi test pentru verificarea 
 cunoştinţelor, Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi, 2005;  
 2. Iordachescu, M., Georgescu, B., Georgescu, V., Procese neconvenţionale de sudare, Editura 
 Fundaţiei Universitare Dunărea de Jos Galaţi, ISBN 973-627-212-5, 2005;  
 3. Georgescu, V., Georgescu, B., Metode neconvenţionale de sudare prin presiune, ISBN 973-
 8352-44-4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

SPECIALIZAREA INGINERIE ECONOMICĂ INDUSTRIALĂ 
 
DISCIPLINE FUNDAMENTALE 
 

1. MECANICĂ 

 
 1. Reducerea sistemelor de forţe aplicate rigidului. Momentul unei forţe în raport cu un punct şi cu 
 o axǎ. Reducerea sistemelor de forţe aplicate rigidului, torsorul de reducere. Reducerea sistemelor 
 particulare de forţe: concurente, coplanare, paralele; 
 2. Centre de greutate. Centrul de greutate al unui sistem de puncte materiale, proprietǎţile centrului 
 de greutate, centrul de greutate al corpurilor omogene; 
 3. Statica rigidului. Echilibrul rigidului liber. Echilibrul rigidului supus la legǎturi fǎrǎ frecare, 
 legǎturile rigidului. Echilibrul rigidului supus la legǎturi cu frecare: frecarea de alunecare, frecarea 
 de rostogolire, frecarea în lagǎre, frecarea firelor; 
 4. Statica sistemelor materiale. Teoreme şi metode utilizate în studiul echilibrului sistemelor 
 materiale; 
 5. Cinematica punctului. Noţiuni fundamentale, studiul mişcării punctului în sistemele de 
 coordonate carteziene şi naturale, studiul mişcării circulare în coordonate carteziene şi 
 naturale; 
 6. Cinematica rigidului. Mişcarea generală a rigidului. Mişcările particulare ale rigidului: translaţia, 
 rotaţia, mişcarea plan-paralelă. Mişcarea relativă a punctului; 
 7. Dinamica punctului material. Noţiuni fundamentale: lucrul mecanic, funcţia de forţă, puterea, 
 randamentul mecanic, impulsul, momentul cinetic, energia cinetică, potenţială, mecanică. Ecuaţiile 
 diferenţiale ale mişcării punctului material în sistemele de coordonate cartezian şi natural. 
 Teoremele generale în dinamica punctului material: teorema impulsului, teorema momentului 
 cinetic, teorema energiei cinetice. Dinamica punctului material în mişcare relativă. 

Bibliografie: 

 1. Strat I., Mecanică tehnicǎ cu aplicaţii, Editura Fundaţiei Universitare Dunărea de Jos din 
  Galaţi, 2007 
 2. Matulea I., Strat I., Popa V., Mecanicǎ – Culegere de probleme, Vol. I – Statica, Vol. II – 
 Cinematica, Vol. III – Dinamica, Universitatea din Galaţi, 1986. 
 
2. REZISTENŢA MATERIALELOR 
 
 1. Forţe tăietoare şi momente încovoietoare. Tipuri de grinzi, încărcări şi reacţiuni. Rezultante 
 interne (eforturi). Relaţii între sarcini, forţe tăietoare şi momente încovoietoare. Diagrame de forţe 
 tăietoare şi momente încovoietoare; 
 2. Comportarea materialelor. Tensiuni şi deformaţii normale. Proprietăţi mecanice ale materialelor. 
 Elasticitate şi Plasticitate. Elasticitate liniară, Legea lui Hooke şi Raportul lui Poisson. Tensiuni şi 
 deformaţii tangenţiale. Tensiuni admisibile. Introducerea noţiunilor de „proiectare” şi de „analiză” 
 3. Întinderea/Compresiunea barelor. Alungiri. Structuri static nedeterminate. Efecte termice; 
 4. Secţiuni transversale. Centre de greutate ale ariilor plane. Centre de greutate ale ariilor compuse. 
 Momente de inerţie ale ariilor plane. Teorema axelor paralele pentru momente de inerţie (Steiner). 
 Momente de inerţie polare. Momente de inerţie centrifugale. Rotaţia axelor. Axe principale şi 
 momente de inerţie principale; 
 5. Încovoierea barelor. Încovoierea pură. Curbura unei grinzi. Deformaţii longitudinale în grinzi. 
 Tensiuni normale în grinzi drepte (formula lui Navier). Dimensionare pentru tensiuni din 



 încovoiere. Tensiuni tangenţiale în grinzi (formula lui Jurawski). Ecuaţia diferenţială a fibrei medii 
 deformate; 
 6. Torsiunea barelor cu secţiune circulară. Deformaţii torsionale. Structuri static nedeterminate. 
 Energia de deformaţie. Tensiuni şi deformaţii la forfecarea pură. Relaţia între modulele de 
 elasticitate E şi G; 
 7. Metodologia de dimensionare/verificare a barelor. Sinteza procedurilor pentru dimensionarea 
 unei grinzi. Calculul deplasărilor unei grinzi (metoda parametrilor în origine); 
 8. Solicitări compuse. Sinteza solicitărilor simple ale barelor. Starea plană de tensiune. Energia de 
 deformaţie. Teorii de rezistenţă. Solicitări compuse σ + σ: întindere/compresiune excentrică. 
 Solicitări compuse σ + σ: încovoiere oblică. Solicitări compuse τ + τ: arcul elicoidal cu spire strânse 
 (forfecare + răsucire). Solicitări compuse σ + τ : arbori solicitaţi la încovoiere + răsucire; 
 9. Stabilitatea echilibrului elastic. Flambaj – concepte, definiţii. Formula lui Euler pentru flambajul 
 elastic prin bifurcare al barelor drepte. Flambajul elasto-plastic, dreapta Tetmajer – Iasinski şi 
 parabola lui Johnson. Calculul de verificare a barelor drepte la flambaj.  

Bibliografie: 
 1. Boazu D., Rezistenţa materialelor – Solicitări simple şi compuse ale barelor, Editura 
EUROPLUS, Galaţi, 2006. 
 2. Buzdugan Gh., Rezistenţa materialelor, Editura Tehnică, Bucureşti, 1980. 
 
3. BAZELE ECONOMIEI 
 

1. Economia faptică şi economia teoretică;  
2. Economia de piaţă contemporană - forme, trăsături;  
3. Fluxul economic. Utilitatea economică şi comportamentul consumatorului;  
4. Factorii de producţie - caracterizare, combinare şi substituire, eficienţă;  
5. Costurile de producţie - definiţie, funcţii, tipologie, comportamentul întreprinzătorului, reducerea 

costului de producţie;  
6. Cererea - definiţie, factori de influenţă, elasticitatea cererii;  
7. Oferta - definiţie, tipologie, factori de influenţă, elasticitatea ofertei;  

 8. Tipuri de pieţe şi mecanismele de formare a preţului. Remunerarea factorilor de producţie 
 (salariul, profitul, renta);  
 9. Macroeconomie (rezultatele macroeconomice, indicatori sintetici, cererea agregată şi oferta 
 agregată). 

 
Bibliografie 
 1. Mereuţă, E., Bazele economiei, Editura Fundaţiei Universitare “Dunărea de Jos” Galaţi, 2006;  
 2. Enache, C., Mecu, C., Economie politică, Editura Fundaţiei "România de Mâine", Bucureşti, 
 2000;  
 3. Pîrvu, Gh., (coord.), Economie - manual universitar, Editura Universitaria, Craiova, 2001. 

 
4. TOLERANŢE ŞI CONTROL DIMENSIONAL 
 
 1. Precizia prelucrării mecanice. Precizia dimensională. Dimensiuni, abateri, toleranţe; 
 2. Ajustaje. Sisteme de ajustaje. Trepte de toleranţă. Sistemul de toleranţe şi  ajustaje ISO. Influenţa 
 temperaturii asupra toleranţelor şi ajustajelor; 
 3. Precizia formei geometrice. Tehnici de evaluare a preciziei geometrice; 
 4. Precizia poziţiei reciproce. Tehnici de control a preciziei de poziţie; 
 5. Precizia microgeometrică. Tehnici de evaluare a rugozităţii; 
 6. Lanţuri de dimensiuni; 
       7. Noţiuni privind tehnicile şi mijloacele de măsurare şi control. Tehnici de măsurare şi factorii care 
 influenţează măsurarea. Erori de măsurare. Măsuri (lere, cale plan-paralele, calibre). Instrumente de 



 măsurare. Aparate de măsurare mecanice, optico-mecanice şi optice. Aparate electrice. Aparate 
 pneumatice. Mijloace pentru măsurarea unghiurilor şi conicităţilor; 
 8. Toleranţele, ajustajele şi controlul asamblărilor conice netede; 
 9. Toleranţe, ajustaje şi controlul asamblărilor filetate . 

Bibliografie: 
1. Dragu, D., ş.a., Toleranţe şi măsurători tehnice, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 
1982; 
2. Gheorghe, D., Georgescu, C., Baroiu, N., Toleranţe şi control dimensional, Editura Scorpion, 

Galaţi, 2002;  
3. Tarău, I., Georgescu, C., Otrocol, D., Precizia şi calitatea la prelucrarea materialelor, Editura 

Scorpion, Galaţi, 2002. 
 
II DISCIPLINE DE SPECIALITATE 
 
5. TEHNOLOGIA FABRICĂRII PRODUSELOR 
 
 1. Bazele proceselor de fabricaţie în construcţia de maşini; 
 2. Procese de producţie, procese tehnologice. Tipuri de producţie. Proiectarea proceselor 
 tehnologice;  
 3. Precizia de prelucrare. Calitatea suprafeţelor prelucrate;  
 4. Determinarea adaosurilor de prelucrare şi a dimensiunilor interoperaţionale;  
 5. Criterii tehnologice pentru determinare regimurilor de aşchiere. Normarea tehnică;  
 6. Analiza principalelor procedee de prelucrare. Analiza procedeelor de prelucrare a unor suprafeţe 
 speciale: elicoidale, danturi pentru roţi dinţate, suprafeţe spaţiale, complexe. Procedee moderne de 
 prelucrare bazate pe conducerea numerică a maşinilor unelte. Sisteme moderne de fabricaţie: centre 
 de prelucrare, celule flexibile de fabricaţie, robotizarea sistemelor de fabricaţie. Tehnologii de 
 montaj. 
 
Bibliografie 
 1. Ghiţă E., ş.a., Scule şi parametrii moderni pentru operaţia de frezare, Editura BREN, 
 Bucureşti, 2002; 
 2. Epureanu A., Ghiţă E., Tehnologia construcţiilor de maşini - Îndrumar de proiectare, 
 Universitatea din Galaţi, 1986; 
 3. Pleşca, M., Ghiţă, E., Bazele tehnologiilor moderne de prelucrare prin aşchiere, Editura 
 Fundaţiei Universităţii Dunărea de Jos din Galaţi, 2007; 
 4. Ghiţă,  E., ş.a., Scule şi parametrii moderni pentru operaţia de strunjire, Editura BREN, 
 Bucureşti, 2002. 
 
6. SCULE AŞCHIETOARE 
 
 1. Clasificarea sculelor aşchietoare şi domenii de utilizare;  
 2. Sisteme de referinţă utilizate la definirea geometriei constructive şi funcţionale a sculelor;  
 3. Recomandări de utilizare a materialelor pentru scule;  
 4. Proiectarea şi construcţia sculelor de uz general: cuţite de strung, scule pentru prelucrarea 
 găurilor, scule de broşat, freze cu dinţi frezaţi şi cu dinţi detalonati, scule de filetare, scule pentru 
 danturat. 

Bibliografie: 
 1. Ţâru, E., Căpăţînă, N., Proiectarea sculelor aşchietoare, Editura Universităţii din Galaţi, 1982;
 2. Lăzărescu, I. D., ş.a., Teoria şi practica sculelor aşchietoare, Editura Universităţii din Sibiu, 
 1994;  



 3. Oancea, N., Neagu, M., Fetecău, C., Procese de aşchiere, experimente de laborator, 
 Editura Tehnica-Info, Chişinău, 2002. 
 
 
7. UTILAJE ŞI ECHIPAMENTE PENTRU PRELUCRĂRI MECANICE 
 
 1. Cinematica maşinilor-unelte: lanţuri cinematice principale, lanţuri cinematice de avans, lanţuri 
 cinematice pentru reglarea continuă a turaţiei;  
 2. Comanda maşinilor-unelte: sisteme pentru comanda individuală şi centralizată, noţiuni privind 
 comanda electrică a maşinilor-unelte, noţiuni privind comanda numerică a maşinilor-unelte;  
 3. Arhitectura, cinematica şi reglarea principalelor tipuri de maşini-unelte universale: strunguri, 
 maşini de frezat, maşini de găurit, maşini de rabotat, maşini de broşat, maşini de rectificat. 
 
Bibliografie 
 
 1. Frumuşanu, G., Maşini-unelte şi prelucrări prin aşchiere, Editura Ars Academica, Bucureşti, 
 2008;   
 2. Stoian, C., Frumuşanu, G., Mitu, Şt., Exploatarea maşinilor-unelte, Editura Evrika, Brăila, 2000;  
 3. Mitu, Şt., Maşini-unelte. Cinematica şi comanda, Editura Cartea universitară, Bucureşti, 2004. 
 
8.  DISPOZITIVE DE PRELUCRARE 
 
 1. Principii de orientare a semifabricatelor. Analiza bazelor de orientare. Erori de orientare; 
 2. Principii de fixare a semifabricatelor. Calculul forţelor de strângere. Erori de strângere;   
 3. Proiectarea elementelor de orientare. Reazeme; 
 4. Proiectarea elementelor şi mecanismelor de strângere;  
 5. Proiectarea mecanismelor de orientare şi fixare;  
 6. Analiza constructiv-funcţională a principalelor tipuri de dispozitive pentru prelucrări prin 
 aşchiere. Dispozitive de găurit. Dispozitive de frezat. Dispozitive de strunjit. Echipamente şi 
 dispozitive de control. 
 
Bibliografie 
 1. Roşculeţ, S.V., ş.a., Proiectarea şi construcţia dispozitivelor, Editura Didactică şi  Pedagogică, 
 1982; 
 2. Stănescu I., Tachce V., Dispozitive pentru maşini-unelte. Proiectare, construcţie, Editura 
 Tehnică, 1979; 
 3. Drăghici, I., ş.a., Îndrumar de proiectare în construcţia de maşini, vol. 1-3, Editura 
 Tehnică, 1982. 
 
9. PRELUCRĂRI PRIN DEFORMARE PLASTICĂ  

 
1. Operaţii şi stanţe pentru tăiere. Caracterizarea generală a procesului de tăiere. Calculul forţei 
tehnologice pentru tăierea la ştanţă. Forţa totală pentru tăierea la ştanţă. Calculul lucrului  mecanic şi a 
puterii pentru tăiere. Dimensionarea zonei de lucru a elementelor active la tăiere  (contur simplu şi 
complex). Principalele tipuri de ştanţe pentru tăiere (construcţie şi funcţionare); 
2. Operaţii şi matriţe pentru îndoire. Caracterizarea generală a procesului de îndoire. Stabilirea poziţiei 
stratului neutru la îndoire. Raza minimă de îndoire. Calcularea lungimii semifabricatului  pentru îndoire. 
Arcuirea elestică (calcul şi modalităţi de compensare). Principalele tipuri de matriţe pentru îndoire 
(construcţie şi funcţionare);  
3. Operaţii şi matriţe pentru ambutisare. Caracterizarea generală a procesului de ambutisare. 
Determinarea formei şi a dimensiunilor semifabricatului pentru ambutisarea diferitelor tipuri de piese 
(de revoluţie si paralelipipedice). Gradul de deformare şi coeficientul de ambutisare. Calculul forţei de 



ambutisare, a lucrului mecanic şi puterii. Caracteristicile tehnologiei de ambutisare a pieselor de diferite 
tipuri (cilindrice cu şi fără flanşă, conice, paralelipipedice). Principalele tipuri de matriţe pentru 
ambutisare (construcţie şi funcţionare).  
4. Operaţii şi matriţe pentru fasonare. Reliefarea (caracterizare, utilizare, calculul forţei, construcţia 
matriţelor). Răsfrângerea marginii (caracterizare, tipuri de răsfrângere, coeficientul de răsfrângere şi 
factori de influenţă, dimensiunea iniţială a semifabricatului, particularităţi ale matriţelor de răsfrângere). 
5. Operaţii şi matriţe pentru deformare volumică. Calculul semifabricatului iniţial. Materiale 
prelucrabile prin deformare volumică. Pregătirea semifabricatelor (analiza materialului, debitarea, 
tratamentul termic, pregătirea suprafeţei, lubrifierea). Extrudarea (avantaje/dezavantaje, caracterizarea 
procesului, tipuri de extrudare, calculul forţei, construcţia matriţelor).  
 
Bibliografie 

1. Paunoiu, V., Nicoara, D., Tehnologii de presare la rece a tablelor, Editura Cartea Universitară, 
2004; 
2. Teodorescu, M., ş.a., Prelucrări prin deformare plastică al rece, vol.1, 2, Editura Tehnică 
Bucureşti, 1987, 1988; 
3. Teodorescu, M., ş.a., Elemente de proiectare a ştanţelor şi matriţelor, EDP, Bucureşti, 1983 (ed.a 
II-a); 
4. Curs suport. 

  
10. CONTABILITATE FINANCIARĂ 
 
 1. Organizarea contabilităţii financiare;  
 2. Contabilitatea capitalurilor. Contabilitatea imobilizărilor. Contabilitatea operaţiilor de trezorerie. 
 Contabilitatea stocurilor şi producţiei în curs de execuţie. Contabilitatea decontărilor cu terţii. 
 Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor. Contabilitatea rezultatelor financiare şi a fondurilor;  
 3. Lucrările contabile de închidere a exerciţiului financiar - întocmirea balanţei de verificare după 
 inventariere, determinarea rezultatului exerciţiului şi repartizarea acestuia, întocmirea bilanţului 
 contabil; 
 4. Concepţii teoretice privind analiza pe bază de bilanţ;  
 5. Analiza structurală şi comparativă a mijloacelor, surselor şi proceselor economice;  
 6. Analiza statică pe baza bilanţului. Analiza statică pe baza bilanţului propriu-zis;  
 7. Bilanţul funcţional. Bilanţul financiar;  
 8. Analiza pe baza contului de profit şi pierdere. Analiza factorială a cifrei de afaceri;  
 8. Solduri intermediare de gestiune. Capacitatea de autofinanţare;  
 9. Analiza dinamică pe baza bilanţului - tabloul de finanţare, tabloul de trezorerie;  
 10. Analiza combinată - determinarea indicatorilor economico-financiari de sinteză;  
 11. Analiza rentabilităţii. Analiza riscului de faliment. 
 
Bibliografie 
 1. O. Bojian, Contabilitatea întreprinderilor, Editura Economică, Bucureşti, 1999; 
 2. N. Georgescu, Analiza bilanţului contabil, Editura Economică, Bucureşti, 1999;  
 3. Mereuţă, E., Bilanţuri contabile I, II, Universitatea „Dunarea de Jos” Galaţi, 2007;  
 4. V. Isai, Teoria şi practica bilanţului contabil, Chişinău, 2002;  
 5. Tabără, E. H., Toma, F., Analiza contabil-financiară, Editura Tipo-Moldova, Iaşi, 2001. 
 
11. CALCUL PREŢ ŞI COST 
 
 1. Contabilitatea internă de gestiune - obiective, funcţii, rol;  
 2. Noţiunea, conţinutul şi clasificarea costurilor. Evoluţia costurilor de producţie;  
 3. Calculul costurilor - organizare, principii de bază, clasificarea calculaţiilor, obiectul şi unitatea 
 de calculaţie. Procedee de calculaţie a costurilor (procedee de delimitare a cheltuielilor pe purtători 



 şi sectoare, procedee de repartizare a cheltuielilor indirecte, procedee de calcul a costului pe 
 unitatea de produs, procedee de evaluare şi calculaţie a costului producţiei interdependente);  
 4. Bugetarea conturilor - notiunea şi clasificarea bugetelor, bugetarea conturilor pe centre de 
 cheltuieli, elaborarea bugetului costurilor de producţie ale secţiilor, bugetul cheltuielilor pentru 
 activităţi auxiliare, bugetul cheltuielilor indirecte ale secţiilor activităţii de bază;  
 5. Contabilitatea operaţiile interne de gestiune - sistemul de conturi interne de gestiune, reguli de 
 funcţionare, metode de calculaţie a costurilor, de tip absorbant. 
 
Bibliografie 

1. Epuran, M., Băbăiţă, V., Grosu, C., Contabilitate şi control de gestiune, Editura Economică, 
Bucureşti, 1999; 
2. Isai, V., Contabilitate de gestiune, Editura Mongabit, Galaţi, 2002;  
3. Mereuţă, E., Calcul preţ şi cost, Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi, 2006. 
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