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Statutul disciplinei 

Disciplină obligatorie 

 

Titular disciplină 

Şef lucrări dr. Constantin CHIRILĂ 

 

Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 

 

În cadrul cursului se urmăreşte însuşirea de către studenţi a cunoştinţelor de inginerie 

mecanică, cu aplicabilitate în industria alimentară. 

La lucrările practice se urmăreşte însuşirea de către studenţi a cunoştinţelor teoretice şi 

practice legate de materialele şi semifabricatele utilizate în construcţia utilajelor şi instalaţiilor 

din industria alimentară, de metodele de prelucrare a acestora, de organele de maşini și 

mecanismele din componenţa utilajelor din industria alimentară, de rezolvarea unor aplicaţii de 

mecanică teoretică și de rezistenţa materialelor. 

 

Conținutul disciplinei (programa analitică) 

 

Curs (Capitole/subcapitole) 

Materiale utilizate în construcţia maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor din industria 

alimentară 

Tratamente termice şi termochimice 

Noțiuni de mecanică teoretică 

Metode de prelucrare a materialelor metalice 

Noţiuni de rezistenţa materialelor 

Noţiuni de organe de mașini 

Noţiuni de mecanisme 

 

Lucrări practice 

Reguli de protecția muncii; 

Unităţi de măsură utilizate în tehnică; 

Multiplii şi submultiplii unităţilor de măsură; 

Tabele de transformare a unităţilor de măsură; 

Notiuni de matematică aplicată în tehnică (funcţii trigonometrice; arii) 

Studiu privind materialele utilizate în construcţia de maşini 

Studiu privind caracteristicile constructive ale unor semifabricate şi produse utilizate în 

industria alimentară. 

Aplicaţii de mecanică cu privire la maşini simple. 

Aplicaţii de mecanică cu privire la probleme de statică, cinematică şi dinamică 

Studiu privind mijloacele pentru măsurarea lungimilor 

Studiu privind prelucrarea prin aşchiere pe maşini unelte 

Probleme pentru solicitarea de întindere și forfecare 

Probleme de încovoiere și răsucire 

Studiu cu privire la îmbinările nedemontabile 



Studiu cu privire la îmbinările demontabile 

Studiu cu privire la arcuri 

Studiu cu privire la osii și arbori 

Studiu cu privire la organele pentru transmiterea mişcării de rotaţie 

Studiu tubulatura pentru conducte și armăturile pentru conducte 

Studiu privind mecanismele 

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% 
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Şef lucrări dr. Constantin CHIRILĂ 
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