
FIŞA DISCIPLINEI 
 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca  

1.2 Facultatea  
Facultatea Inginerie Industriala, Robotica si Managementul 
Productiei 

1.3 Departamentul Ingineria Proiectarii si Robotica 
1.4 Domeniul de studii Inginerie Industrială 
1.5 Ciclul de studii licenta 

1.6 Programul de studii / Calificarea Design Industrial / Inginer 

1.7 Forma de învăţământ IF – învăţământ cu frecvenţă 

1.8 Codul disciplinei 40.10 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Organe de Masini II (Proiect) 

2.2 Aria de conţinut Organe de Masini 

2.3 Responsabil disciplina Prof. dr. ing. Birleanu Corina, Corina.Birleanu@omt.utcluj.ro 

2.4 Titularul activităţilor de seminar / 
laborator / proiect 

Sef lucrari.dr.ing Horea Crisan, Horea.Crisan@omt.utcluj.ro 

2.5 Anul de studiu               III 2.6 Semestrul 5 2.7 Tipul de evaluare V 2.8 Regimul disciplinei DD/DI 

 
3. Timpul total estimat 

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care:   3.2 curs 0 3.3 proiect 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 50 din care:   3.5 curs 0 3.6 proiect 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 0 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 0 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 

Tutoriat 0 

Examinări 2 

Alte activităţi................................... 0 

3.7 Total ore studiu individual 22 

3.8 Total ore pe semestru 50 

3.9 Numărul de credite 2 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum 
Promovarea disciplinelor: Geometrie descriptivă şi Desen tehnic, Studiul 
materialelor, Programarea şi utilizarea calculatorului, Mecanică, Rezistenţa 
materialelor, Mecanisme si Organe de Masini I, Toleranţe şi control dimensional 

4.2 de competenţe 
Utilizarea cunoştinţelor, principiilor şi metodelor din domeniul ştiinţelor de bază 
de domeniu ale inginerie mecanice precum  şi asocierea lor cu  tehnicile de 
desenare. 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului  

5.2. de desfăşurare a seminarului / 
laboratorului / proiectului 

Proiector multi-media, tabla 

 



6. Competenţele specifice acumulate 
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Proiectul de Organe de Maşini II are un rol deosebit de important în pregătirea studenţilor ca şi 
viitori ingineri.  

În cadrul activităţilor cu studenţii aceştia fac cunoştiinţă cu elementele componente ale 
organelor de maşini sub aspectul calcului, construcţiei şi proiectării acestora, cu conţinutul şi 
etapele necesare realizării unui proiect.  

Proiectarea produselor sau a proceselor tehnologice noi constituie o activitate fascinantă 
realizată pe baza unor cunoştiinţe temeinice şi moderne, cunoştiinţe dobândite de către 
studenţi şi prin intermediul acestui curs. 

După parcurgerea disciplinei studenţii vor fi capabili: 

Să cunoască elementele componente ale maşinilor (organe de maşini generale) din punctul de 
vedere al construcţiei, calculului şi proiectării,  

Să cunoască principiile fundamentale de proiectare în construcţia de maşini, Să înţeleagă rolul 
funcţional al organelor de maşini, modul de transmmitere al sarcinilor şi a mişcării, respectiv 
principiile de calcul ale acestora, să evalueze corect încărcarea organelor de maşini şi factorii de 
influenţă,  

Să sintetizeze condiţiile necesare proiectării optimale a organelor de maşini 

Să ştie să utilizeze documentaţia tehnică necesară proiectării transmisiilor mecanice 

Să ştie să utilizeze softurile necesare în proiectare (MathCAD, SOLIDWORKS, COSMOS etc.). 

Să ştie să reproiecteze elementele unei transmisii mecanice existente – prin relevare. 

Să ştie a analizeze influenţa condiţiilor de funcţionare asupra dimensionării şi verificării 
organelor de maşini şi a transmisiilor mecanice studiate. 
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 Aplicarea valorilor şi eticii profesiei de inginer şi responsabilitatea executării atribuţiilor 
profesionale sub o autonomie limitată şi asistenţă calificată. 

Promovarea raţionamentul logic, convergente si divergente, aplicabilitatea practică şi decizii de 
evaluare şi autoevaluare 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Principiile de proiectare mecanica. Proiectare, fabricarea si ansamblarea 
elementelor de bază ale masinii (organelor de masina) 

7.2 Obiectivele specifice 
 

Să cunoască elementele componente ale maşinilor (organe de maşini 
generale) din punctul de vedere al construcţiei, calculului şi proiectării 

Să cunoască principiile fundamentale de proiectare în construcţia de 
maşini 

Să înţeleagă rolul funcţional al organelor de maşini, modul de 
transmmitere al sarcinilor şi a mişcării, respectiv principiile de calcul ale 
acestora 

Să evalueze corect încărcarea organelor de maşini şi factorii de influenţă 

 
8. Conţinuturi 

8.1 Proiect II Metode de predare Observaţii 



Tema: Proiectarea unei transmisii mecanice formată dintr-un 
reductor cu roţi dinţate cilindrice cu dinti inclinati / conice sau 
melcate actionata de o transmisie prin curele trapezoidale 
pentru următoarele date: 
 

- Puterea motorului electric de antrenare: Pm 
= ………….Kw 

- Turaţia motorului electric de antrenare: nm 
= .................rot/min 

- Raportul total de transmitere al întregii transmisii 
mecanice: itot = ………. 

- Prima treaptă de reducere, de la motorul electric la 
reductor, este constituită dintr-o transmisie prin curele 
trapezoidale. 

- A doua treaptă de reducere este constituită dintr-un 
reductor având un angrenaj ......... 

 
Cuplajul este montat pe arborele de ieşire din reductor 

Se lucreaza interactiv; activitatea de proiect se 
desfasoara planificat si etapele se lucreaza atat 
in cadrul orelor cat si acasa. 
 
Sau 
 
Activitatea de proiect se desfasoara online pe 
platforma MS TEAMS. Se lucreaza interactiv; 
activitatea de proiect se desfasoara planificat si 
etapele se lucreaza atat in cadrul orelor cat si 
acasa. 

 
Introducere în metodologia proiectării. Tema de proiect.  
 
Etape de lucru. 

1. Alegerea soluțiilor constructive pentru tema de 
proiect.  

2. Documentare. Prezentareaa două variante 
constructive la temă. Justificarea soluţiei alese. 

3. Repartizarea rapoartelor de transmitere pe trepte de 
reducere. Calculul turaţiilor, puterilor şi momentelor 
pe arbori. Alegerea materialelor pentru arbori. 
Predimensionarea capetelor de arbori. 

4. Alegerea materialelor pentru angrenaje. 
Predimensionarea angrenajului. Desen de ansamblu 
preliminar. 

5. Calculul de verificare al angrenajului. Calculul 
elementelor geometrice şi de precizie ale angre-
najului. Calculul forţelor în angrenaj. 

6. Proiectarea configuraţiei arborilor. Completare 
desen de ansamblu. 

7. Calculul transmisiei prin curele. Dimensionarea 
roţilor de curea. Completare desen de ansamblu. 

8. Alegerea şi verificarea cuplajului. Calculul 
reacţiunilor pe arbori. Completare desen de 
ansamblu. 

9. Calculul de verificarea al arborelui de intrare în 
reductor. Completare desen de ansamblu. 

10. Calculul de verificare al rulmenţilor . 
11. Completare desen de ansamblu. 
12. Calculul celorlalte elemente constructive ale 

transmisiei. Verificarea la încălzire a reductoru-lui. 
Completare desen de ansamblu. 

13. Finalizare desen de ansamblu. Finalizare desen de 
execuţie pentru arborele de intrare în reductor şi 
roata dinţată condusă. 

14. Predarea proiectului. Susţinerea scrisă a proiectului. 

Bibliografie: 
1. Antal A, ş.a. Reductoare. Atelierul de multiplicare al UTC-N, Cluj-Napoca 1994. 
2. Antal A, Tătaru, O. Elemente privind proiectarea angrenajelor, Editura TODESCO, 2000 
3. Crudu I,ş.a. Atlas de reductoare, Bucureşti. EDP, 1981  
4. Jula A, ş.a. Proiectarea angrenajelor evolventice. Craiova, Scrisul Românesc, 1991 



5. O. Belcin, C. Birleanu, M. Pustan (2015) – Organe de Masini, Elemente de proiectare, Cluj-Napoca, 2015, Ed. 
Risoprint  

6. Pop D., s.a – Reductoare cu doua trepte, Calculul angrenajelor, Ed.Todesco, 2003 
7. Haragas S. – Reductoare cu o treapta. Calcul si proiectare. Risoprint, 2014. 
8. Uicker J., Gordon R., Shigley J. (2011) – Theory of Machines and Mechanisms, Oxford University Press, 2011 
9. Belcin, O., Pustan, M., Turcu, I., (2005) Organe de maşini. Osii şi arbori drepţi – Probleme rezolvate, Ed. 

Risoprint, Cluj-Napoca, ISBN 973-656-971-3. 

10. Belcin, O., Pustan, M. (2008) Organe de maşini. Rulmenţi. Angrenaje –Probleme rezolvate. Ed. Risoprint, 
Cluj-Napoca, ISBN 978-973-751-871-2 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

Disciplina Mecanisme si Organe de maşini are cu un pronunţat caracter practic şi aplicativ, fiind cea mai 
importantă disciplină de cultură tehnică generală. Ea are sarcina de a contribui la formarea viitorului 
inginer de profil mecanic ca proiectant, executant şi utilizator de maşini şi mecanisme.  

Datele prezentate la curs urmăresc metodica de calcul recomandată şi constituie un îndreptar util în 
abordarea diferitelor probleme practice, respectiv formarea unor deprinderi corecte de proiectare. 

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere 
din nota finală 

10.4 Proiect 
 

Activitatea în clasa este apreciata la 
fiecare sedinta de proiect 

Proiectul (NP) este insotit 
de o probă scrisă (PS) şi 
este notat separat cu 
notă cuprinsă între 1 şi 10 
(P)  

Proiect NP 
(nota NP); 
 

10.6 Standard minim de performanţă 

NP = 0.75P + 0.25PS 

Creditele finale pot fi primite numai în cazul în care fiecare dintre componentele lui sunt îndeplinite 
Verificarea se considera promovata numai daca: NP≥5; P≥5; PS≥5 

 

Data completării: Titulari Titlu Prenume NUME Semnătura 

20.09.2021 Curs Prof.dr.ing. Corina BIRLEANU  

 Aplicații Sef lucr.Dr.Ing. Horea Crisan   

   

   

 

Data avizării în Consiliul Departamentului ISM 
22.09.2021 
_______________________ 

 
 

Director Departament ISM 
Prof.dr.ing. Tiberiu ANTAL 
 
 
 

 
Data aprobării în Consiliul Facultății IIRMP 
24.09.2021 
_______________________ 

 
Decan 
Prof.dr.ing. Corina BIRLEANU 
 
 
 
 

 


