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Mecanică  
Organe de maşini  si toleranţe şi control dimensional 
Proiectarea dispozitivelor şi proiectarea sculelor aşchietoare  
Tehnologia construcţiilor de maşini şi tehnologii si echipamenete de 

asamblare  
 

 

 

 

Mecanică  
 

1.Principiile fundamentale ale mecanicii newtoniene 
2. Statica punctului material 

- Rezultanta unui sistem de forţe concurente.  
- Echilibrul punctului material liber şi supus la legături.  
- Frecarea de alunecare. Legile frecării 

3. Statica solidului rigid 
- Caracterul forţelor aplicate solidului rigid.  
- Momentul unei forţe în raport cu un punct. Momentul unei forţe în raport cu o 

axă. Teorema momentului. Cupluri de forţe.  
- Reducerea unui sistem de forţe în raport cu un punct. Torsor minimal. Axa 
centrală. Centrul de greutate. Echilibrul rigidului liber. Echilibrul rigidului supus la 
legături fără frecare şi cu frecare.  

4. Cinematica punctului material  



- Elementele cinematice ale mişcării punctului material raportate la sistemul de 
referinţa  cartezian.  

- Mişcări particulare ale punctului material : mişcări rectilinii, mişcări curbilinii 
5. Cinematica solidului rigid 

- Elementele generale ale mişcării solidului rigid. Formularea problemei. Studiul 
vitezelor. Studiul acceleraţiilor. Formula lui Euler.  
- Mişcarea de translaţie. 
- Mişcarea de rotaţie.  
- Mişcarea universală a rigidului. 

6.  Momente de inertie mecanice 
- Definiţii. Proprietaţi.  
- Variaţia momentelor de inerţie faţa de axe paralele.  
- Momente principale de inerţie.  

7. Teoreme si metode generale in dinamica 
- Impulsul punctului material si al sistemelor de puncte materiale. Teorema de 

variaţie. Legea de conservare.  
- Teorema mişcării centrului de masă. Momentul cinetic al punctului material si al 
sistemelor de puncte materiale. Teorema de variaţie. Legea de conservare.  
- Energia cinetică. Teorema variaţiei energiei cinetice.  
- Lucrul mecanic. Puterea mecanică. Randamentul mecanic. 
- Energia potenţială.  
- Energia mecanică. Teorema conservării energiei mecanice. 

8. Probleme ale dinamicii solidului rigid 
- Mişcarea de rotaţie a rigidului în jurul unei axe fixe.  
- Pendulul fizic.  
- Mişcarea plan paralelă a rigidului 
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Organe de maşini și Toleranţe şi control dimensional 
 

Partea I 

1. Asamblări demontabile 
- Asamblări prin şuruburi 
- Asamblări prin pene 
- Asamblări prin caneluri 
- Asamblări pe con 
- Asamblări presate 
- Asamblări elastice 
2. Asamblări nedemontabile 
- Asamblări prin sudura 
- Asamblări prin lipituri şi încleiere 
3. Osii şi arbori 
4. Cuplaje 
- Ambreiaje elastice prin frecare 
- Ambreiajul cu gheare 
- Cuplajul cu flanşe 
- Cuplajul cardanic 
- Cuplajul elastic cu bolţuri 
5.Transmisii mecanice 
- Angrenaje cilindrice cu dinti drepţi 
- Angrenaje cilindrice cu dinţi înclinaţi 
- Angrenaje conice cu dinţi drepţi 
- Transmisii prin curele late 
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Partea II 

 
1. Precizia prelucrării pieselor 

- Precizia dimensiunilor 
- Precizia formei geometrice 
- Precizia pozitiei reciproce a axelor si a suprafetelor 
- Rugozitatea suprafeţelor 

2. Mijloace universale pentru măsurarea mărimilor liniare şi unghiulare 
- Masurarea cu aparate de măsură cu scară gradată şi vernier 
- Masurarea cu aparate micrometrice 
- Masurarea cu aparate comparatoare 

3. Metode şi mijloace pentru măsurarea unghiurilor şi a conicităţilor                                                   
- Metode şi mijloace pentru măsurarea unghiurilor      
- Metode şi mijloace pentru măsurarea conicităţilor exterioare     
- Metode şi mijloace pentru măsurarea conicităţilor interioare                                                          

4. Toleranţele, ajustajele şi controlul pieselor şi ansamblelor filetate                                                     
- Toleranţele şi ajustajele pieselor şi ansamblelor filetate.  
- Metode şi mijloace pentru controlul pieselor filetate                                                                      

5.Toleranţele, ajustajele şi controlul roţilor şi angrenajelor cu roţi dinţate                                           
- Toleranţele şi ajustajele  roţilor şi angrenajelor cu roţi dinţate. 
- Metode şi mijloace pentru controlul rotilor dinţate     
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*. Colectie de standarde specifice domeniului 
 

Proiectarea dispozitivelor  şi a sculelor aşchietoare 
PARTEA I 
 CAP.1. Generalitati, orientarea pieselor-semifabricat în dispozitive  
 

- Rolul şi locul dispozitivelor în sistemele tehnologice din construcţia de maşini. 
- Structura dispozitivelor. Condiţii cerute dispozitivelor. 
- Clasificarea dispozitivelor. 
- Erori de orientare. 
- Orientarea pieselor semifabricat pe suprafeţe plane, cilindrice şi conice. 
- Construcţii de reazeme pentru suprafeţe plane, cilindrice exterioare si interioare. 

CAP.2. Metodologia stabilirii schemei de orientare optime a pieselor-semifabricat în 
dispozitive . 

- Schema de orientare, simbolul purtător de informaţii, clasificarea schemelor de 
orientare. 

- Metodologia stabilirii schemei de orientare optime 

CAP. 3. Fixare pieselor-semifabricat în dispozitiv, proiectarea elementelor şi 
subansamblelor de strângere 

-  Structura de forţe care solicită piesa semifabricat în dispozitiv. 
- Calculul forţelor de fixare pentru scheme de orientare caracteristice. 
- Construcţii de dispozitive cu mecanisme cu pene şi plunjere. 
- Mecanisme de strângere cu excentric. 
- Construcţii de mecanisme de strângere cu filet. 
- Mecanisme de centrare şi fixare cu pârghii articulate. 
- Mecanisme de centrare şi fixare cu elemente elastice. 
- Mecanisme de centrare şi fixare cu bucşe elastice. 

 
PARTEA II 
CAP. 1. Cuţite 

- Cuţite de strung. Cuţite de strung simple. Cuţite de strung speciale. Cuţite profilate. 
- Clasificarea cuţitelor profilate. Profilul cuţitului profilat. Determinarea profilului prin 

metoda geometrică pentru un cuţit profilat disc circular cu faţa de degajare cu simplă orientare. 
- Determinarea profilului prin metoda geometrică pentru cuţitul profilat prismatic cu faţa 

de degajare cu simplă orientare. Elemente constructive şi de proiectare ale cuţitelor profilate. 
CAP.2. Scule pentru prelucrarea alezajelor 

- Burghie. Elemente constructive, geometrice şi de proiectare ale burghielor. Burghie 
pentru găuri adânci.  

- Lărgitoare. Alezoare. Geometria alezorului. Elemente constructive şi de proiectare. 
Alezoare reglabile. Alezoare conice. 
 
CAP.3. Freze 

- Elementele frezării şi ale aşchiei la frezarea cu freze cilindrice. Parametrii geometrici ai 
frezelor.  Forma dinţilor. Elemente constructive ale frezelor. Construcţii de freze. 
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Tehnologia construcţiilor de maşini şi tehnologii si echipamenete de 
asamblare 
 

PARTEA I.  
1. Procedee de semifabricare şi procese de prelucrare  
- Obţinerea semifabricatelor prin turnare 
- Obţinerea semifabricatelor prin forjare şi matriţare 
- Obţinerea semifabricatelor prin ştanţare 
- Obţinerea pieselor şi semifabricatelor din mase plastice    
- Prelucrarea pieselor prin strunjire  
- Prelucrarea pieselor prin rabotare  
- Prelucrarea pieselor prin mortezare  
- Prelucrarea pieselor prin găurire, alezare 
- Prelucrarea pieselor prin broşare 
- Danturarea roţilor dinţate cilindrice  
- Prelucrarea filetelor    
- Prelucrarea pieselor prin frezare  
- Prelucrarea pieselor prin abrazare     
2. Proiectarea proceselor tehnologice de prelucrare mecanică 
- Elemente componente, documentaţie aferentă: proiectul de execuţie, programul de producţie, 

calculul ritmului liniei tehnologice, alegerea semifabricatului, tehnologicitatea formei piesei. 
- Structura procesului tehnologic de prelucrare mecanică – itinerar tehnologic, principii 

generale de stabilire a succesiunii operaţiilor, conţinutul operaţiilor. 
- Stabilirea numărului optim de operaţii şi faze. Alegerea corectă a bazelor tehnologice, 

 principii generale. Calculul erorilor. 
- Calculul adaosului de prelucrare şi al dimensiunilor intermediare. 
- Calculul regimului optim de aşchiere. Calculul coeficientului de încărcare a utilajelor, 

sincronizarea operaţiilor şi schema liniei tehnologice. 
3. Procese tehnologice tip  
Tehnologia arborilor - proces tehnologic tip 
- Debitarea arborilor        
- Prelucrarea capetelor arborilor             
- Strunjirea arborilor                
- Prelucrarea prin frezare şi broşare a arborilor     
- Prelucrarea filetelor şi porţiunilor filetate ale arborilor 
- Rectificarea arborilor       
- Prelucrarea şi rectificarea canelurilor     
- Procedee de superfinisare a arborilor ( şeveruire, honuire, lepuire, lustruire, rulare, 

vibronetezire) 
- Prelucrarea suprafeţelor excentrice ale arborilor  
Tehnologia pieselor tip bucşă 
- Metode de obţinere a semifabricatelor     
- Tehnologie tipizată cămăşi cilindru - operaţii speciale   
Tehnologia roţilor dinţate - proces tehnologic tip   
- Tehnologia roţilor dinţate conice - metode de danturare   
- Rectificarea şi superfinisarea roţilor dintate conice             
- Tehnologia de execuţie a roţilor melcate 



 
PARTEA a II- a 
1. Montajul în construcţia de maşini. Noţiuni generale.  
- Conţinutul şi structura procesului tehnologic de montaj.  
- Importanţa montajului în cadrul procesului de fabricaţie.  
- Sistemul de montaj.  
- Sisteme de montaj în construcţie modulară 
2. Noţiuni privind proiectarea tehnologiei de montaj. 
-  Date iniţiale necesare proiectării proceselor tehnologice de montaj.  
- Elemente privind funcţiile montajului.  
- Parametrii organizării tehnologice a montajului.  
- Organizarea tehnologică a montajului cu ajutorul cutiei morfologice.  
- Norme de muncă la montaj.  
- Relaţii de calcul a normelor de muncă la montaj.                                               
3. Condiţii tehnologice şi constructive în proiectarea ansamblurilor şi pieselor. 
- Noţiuni generale.  
- Condiţii privind construcţia pieselor.  
- Condiţii privind schema de montaj.  

   -  Condiţii privind lanţurile de dimensiuni la montaj.  
- Condiţii privind calitatea pieselor la montaj.  
- Condiţii privind alimentarea montajului cu materiale, piese şi subansamble    
4. Procedee şi mijloace de asamblare.  
- Procedee de asamblare.  
- Utilaje de asamblare.  
- Asamblarea pieselor complexe modulate.  
- Asamblarea prin deformare plastică.  
- Asamblarea prin presare longitudinală.   
- Calculul asamblărilor presate.  
- Scule şi utilaje pentru asamblarea prin presare.  
- Asamblarea prin înşurubare.  
- Demontarea utilajelor.    
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