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A. Obiectivele disciplinei (Obiectivele sunt formulate în termeni de competenţe profesionale) 

    
Se are în vedere formarea la studenti a cunostiintelor fundamentale de mecanica 

necesare inginerului chimist cum sunt cele de echilibru mecanic, vibraţii mecanice si 
rezonanta mecanica, moment cinetic, energie mecanica, sistem conservativ si 
neconservativ, marimi de stare. Se furnizeaza cunostiintele elementare de rezistenta 
materialelor de colicitari simple necesare in intelegerea disciplinelor de inginerie 
mecanica, aplicate la utilajul tehnologic pentru chimie. 
    
B. Precondiţii de accesare a disciplinei (Se enumeră disciplinele care trebuie studiate 
anterior) 

    Fizica (Mecanica), Matematica    
    
C. Competenţe specifice (Vizează competenţele asigurate de programul de studiu din care face 
parte disciplina) 
 

C1. Identificarea, descrierea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice ştiinţei alimentului 
şi siguranţei alimentare. 0% 
C2 Descrierea, analiza si utilizarea conceptelor şi teoriilor fundamentale din domeniul 
chimiei şi ingineriei chimice  70% 
C3 Exploatarea proceselor şi instalaţiilor cu aplicarea cunoştinţelor din domeniul ingineriei 
chimice   20% 

C4 Exploatarea proceselor şi instalaţiilor specifice procesării extractelor şi aditivilor naturali  
10% 
C5 Utilizarea conceptelor de baza din domeniul managementului pentru procesarea, 
rafinarea şi conservarea  extractelor şi aditivilor naturali de uz alimentar 0% 
C6. Realizarea de activităţi de management şi marketing pe lanţul agro-alimentar. 0% 
CT1.  Aplicarea strategiilor de perseverenţă, rigurozitate, eficienţă şi responsabilitate în 

muncă, punctualitate şi asumarea răspunderii pentru rezultatele activităţii personale, 

  x       

  x       

x          

   x  



creativitate, bun simt, gândire analitică şi critică, rezolvarea de probleme etc., pe baza 

principiilor, normelor şi a valorilor codului de etică profesională în domeniul alimentar 0% 
CT2. Aplicarea tehnicilor de interrelaţionare în cadrul unei echipe; amplificarea şi cizelarea 
capacităţilor empatice de comunicare interpersonală şi de asumare a unor atribuţii 

specifice în desfăşurarea activităţii de grup în vederea tratării / rezolvării de conflicte 
individuale / de grup, precum şi gestionarea optimă a timpului. 0% 
CT3. Utilizarea eficientă a diverselor căi şi tehnici de învăţare – formare pentru 
achiziţionarea informaţiei din baze de date bibliografice şi electronice, atât în limba 
română, cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională, precum şi evaluarea necesităţii si 
utilităţii motivaţiilor extrinseci si intrinseci ale educaţiei continue. 0% 
iar contribuţia procentuală a disciplinei la formarea studenţilor de la specializare 

este de 1.415% 

 
D. Conţinutul disciplinei 

a) Curs 
 

Capitolul Conţinuturi Nr. de ore 

Echilibrul rigidului Momentul unei forţe in raport cu un punct si cu o 

axă, cuplu de forţe. Reducerea sistemelor de forte, 
torsor minimal, axă centrală. Sisteme particulare 
de forţe: Sisteme de forţe concurente, coplanare şi 
paralele.  

6 

Centre de greutate Echilibrul rigidului liber si a rigidului supus la 
legaturi ideale si cu frecare. Echilibrul sistemelor de 

rigide. 

4 

Cinematica punctului  Viteza si acceleraţia,  coordonate intrinseci. Mişcări 
particulare. Dinamica punctului. 

2 

Dinamica   Legea lui Newton. Vibraţii libere neamortizate, 

vibraţii amortizate, vibraţii fortate. Rezonanţa. 
Lucrul mecanic si puterea unei forţe constante şi a 
unei forţe variabile. Teorema energiei cinetice. 

Sisteme de forţe conservative si conservarea 
energiei mecanice. Teorema impulsului si 
momentului cinetic. Dinamica miscarii compuse. 
Dinamica sistemelor de puncte materiale. Miscarea 

centrului de masa. 

4 

Mecanica corpului 
deformabil 

Forţe interioare şi eforturi. Tensiuni şi deformaţii. 4 

Diagrama caracteristică a oţelului de uz general. 
Întinderea şi compresiunea. 

2 

Forfecarea. Torsiunea barelor de sectiune circulară 
şi inelară  

2 

Încovoierea, Încovoierea pură, formula lui  Navier.  4 
Total ore: 28 

    
b) Aplicaţii 
 

Tipul de aplicaţie Conţinuturi 
Nr. de ore / 

temă 
Nr. de ore / 

tip de aplicaţie 

Seminar 

1 Reducerea sistemelor de forţe.  2 

14 

2. Echilibrul corpului rigid si sistemelor de rigide  2 

3. Centre de greutate şi momente de inerţie.  2 

4. Intinderea şi compresiunea  2 

5. Diagrame de eforturi.  2 

6. Încovoierea.  2 

7 Forfecarea si torsiunea 2 
 

E. Evaluare (Se precizează metodele, formele de evaluare şi ponderea acestora în stabilirea notei 
finale. Se indică, potrivit Anexelor nr.1 şi 1 bis din Metodologia CNCIS, standardele minime de 
performanţă, raportate la competenţele definite la pct. A. „Obiectivele disciplinei”.) 

 

Examinarea se face cu lucrari de control,  teme de casa si activitate la seminar. Nota finala 
va reprezenta media ponderata a celor trei note.  

 



F. Repere metodologice (Strategia didactică, materiale, resurse) 
      
G. Bibliografie (Se indică bibliografia minimală obligatorie. Toate titlurile se găsesc în biblioteca 
UPT.) 

 
1. G. Drăgănescu, Mecanica, Editura Politehnica, Timişoara, 2004 
2. G. Draganescu, Vibratii si zgomote, Editura Politehnica, Timisoara, 2000 

3. G. Buzdugan, Rezistenţa materialelor, Edit. Tehnică, Bucureşti, 1975. 
 

H. Compatibilitate internaţională (Se indică 1-3 universităţi în care se predă disciplina la care 
se referă acest syllabus sau discipline apropiate precizându-se: numele universităţii, site-ul pe 
care este disponibilă informaţia si data la care informaţia a fost preluată.) 
 

1. Technische Universitat Munchen,- http://portal.mytum.de/welcome 
2. Ecole Polytechnique Federale de Lausanne- http://www.epfl.ch 
3. Universidad de Zaragoza – Centro Politecnico Superior- http://www.cps.unizar.es/ 
4. Tampere University of Technology, Plastics and Elastomer Technology, Finland 
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