
Rezistența Materialelor (ANULI, SEMESTRUL II) 
 

Nr. credite transferabile 4 

 

Statutul disciplinei 

Disciplină în domeniu (obligatorie) 

 

Titular disciplină 

Şef lucrări dr. Constantin CHIRILĂ 

 

Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 

 

În cadrul cursului se urmăreşte însuşirea de către studenţi a cunoştinţelor teoretice, de 

rezistenţa materialelor, legate de principalele solicitările la care sunt supuse componentele 

utilajelor din agricultură şi industria alimentară. 

La lucrările practice se urmăreşte ca studenții să dobândească cunoștințe teoretice și practice 

referitoare la calculele de rezistența materialelor pentru componentele utilajelor din agricultură și 

din industria alimentară. 

 

Conținutul disciplinei (programa analitică) 

 

Curs (Capitole/subcapitole) 

Noţiuni introductive de rezistența materialelor 

Solicitarea de întindere și solicitarea de compresiune 

Forfecarea 

Momente statice, momente de inerţie şi module de rezistenţă 

Încovoierea barelor drepte 

Răsucirea barelor drepte 

Stabilitatea statică a barelor zvelte (Flambajul) 

Solicitări compuse 

Rezistența la oboseală 

Plăci plane 

 

Lucrări practice 

Protecţia muncii; Unităţi de măsură utilizate în tehnică; Multiplii şi submultiplii 

unităţilor de măsură; Tabele de transormare a unităţilor de măsură; Tipuri de solicitări, 

tipuri de forțe, tipuri de reazeme; Notiuni de matematică aplicată în tehnică (funcţii 

trigonometrice; arii ) 

Aplicaţii ale vectorilor 

Aplicaţii privind momentul unei forţe şi cupluri de forţe 

Studiu privind caracteristica materialelor – Legea lui Hooke 

Aplicaţii privind solicitarea de întindere  

Aplicaţii privind solicitarea de forfecare 

Aplicaţii privind solicitarea de încovoiere 

Aplicaţii privind solicitarea de răsucire 

Aplicaţii privind stabilitatea statică a barelor zvelte (Flambajul) 

Evaluarea cunoştinţelor 
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Evaluare finală 

 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare 
Procent din nota 

finală 

Examen Evaluare scrisă 65% 

Aprecierea activităţii în 

timpul semestrului 

Evaluare orală în timpul semestrului, 

teste de verificare, colocviu de laborator. 
35% 

 

 

Persoana de contact 

Şef lucrări dr. Constantin CHIRILĂ 

Facultatea de Agricultură - USAMV Iași 

Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, Iaşi, 700490, România 

telefon: 0040 232 407560, fax: 0040 232 219175  

E-mail: chirilac@uaiasi.ro Modalități de evaluare Procent din nota finala ̆ 
 

 

 

 


