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Statutul disciplinei 
Disciplină de domeniu (opțională) 
 
Titular disciplină 
Șef lucr. dr. Bogdan-Vlad AVARVAREI 
 
Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 

Disciplina „Elemente de inginerie mecanică” este o disciplină de cultură generală în pregătirea 
universitară pentru studiul tehnologiei produselor alimentare şi a dezvoltării ei ulterioare, care 
studiază bazele teoretice ale ingineriei mecanice. 

Studenții trebuie să cunoască şi să înţeleagă teoriile şi metodele care guvernează elementele de 
inginerie mecanică care intervin în industria alimentară şi anume: factorii care intervin în 
desfăşurarea operaţiei, principiile ştiinţifice pe care se bazează operaţia sau care coordonează 
factorii principali, relaţii de conservare şi corelare care stabilesc valoarea mărimilor necesare 
proiectării tehnologice, tipuri reprezentative de utilaje. 
 
Conținutul disciplinei (programa analitică) 

Curs 
Introducere, noţiuni fundamentale. 
Statica punctului material. Reducerea forţelor concurente. Echilibrul punctului material liber şi 
al punctului material supus la legături. 
Sisteme de forţe acţionând asupra solidului rigid. Momentul polar şi momentul axial al unei 
forţe. Reducerea unei forţe şi a unui sistem de forţe într-un punct. Trinom invariant. Moment 
minim. Axa centrală. 
Geometria maselor. Reducerea forţelor paralele de greutate. Centre de greutate şi de masă. 
Centre de greutate geometrice. Momente de inerţie ale sistemelor de puncte materiale. Variaţia 
momentelor de inerţie în raport cu axe paralele şi concurente. Momente principale de inerţie. 
Echilibrul solidului rigid. Echilibrul solidului rigid liber. Solid rigid supus la legături: reazemul 
simplu, articulaţia, încastrarea, legătura prin fir. Legături ideale şi legături cu frecare. 
Cinematica punctului material. Mişcarea rectilinie a punctului material. Mişcarea curbilinie. 
Mişcarea circulară. 
Dinamica punctului material. Introducere. Problemele fundamentale ale dinamicii punctului 
material şi rezolvarea lor. Noţiunile fundamentale şi teoremele de bază ale dinamicii punctului 
material. 
Dinamica sistemelor de puncte materiale. Torsorul de reducere al forţelor exterioare. Noţiunile 
fundamentale şi teoremele de bază ale dinamicii sistemelor de puncte materiale. 

Lucrări practice 
Instructaj NTSM şi PSI. Operaţii cu multipli şi submultipli. Operaţii cu mărimi. Statica 
punctului material. 
Sisteme de forțe aplicate solidului rigid. 
Geometria maselor. 
Echilibrul solidului rigid. 
Echilibrul sistemelor de solide rigide. 
Cinematica punctului material. 
Dinamica punctului material. 
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Evaluare finală 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare Procent din nota 
finală 

Examen Examen scris 70% 
Aprecierea activităţii în 
timpul semestrului Colocviu de laborator 30% 
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