
FIŞA DISCIPLINEI 
 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca  

1.2 Facultatea  Inginerie Industrială, Robotică şi Managementul Producţiei 

1.3 Departamentul Ingineria Proiectării şi Robotică 

1.4 Domeniul de studii Ingineria  Sistemelor 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii / Calificarea Sisteme de productie digitale 

1.7 Forma de învăţământ IF – învăţământ cu frecvenţă 

1.8 Codul disciplinei 56.00 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Tehnologia fabricării mașinilor și utilajelor 

2.2 Aria de conţinut Ingineria Fabricatiei 

2.3 Responsabil  de curs Sl.dr.ing. Pacurar Ancuta 

2.4 Titularul activităţilor de proiect Sl.dr.ing. Pacurar Ancuta Carmen – ancuta.costea@tcm.utcluj.ro 

2.5 Anul de studiu               III 2.6 Semestrul 2 2.7 Tipul de evaluare E 2.8 Regimul disciplinei DS/DI 

 

3. Timpul total estimat 

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care:   3.2 curs 2 3.3 seminar / laborator - 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 din care:   3.5 curs 28 3.6 seminar / laborator - 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 

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

Tutoriat - 

Examinări 2 

Alte activităţi................................... - 

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 
Materiale, Geometrie descriptivă şi desen tehnic, Rezistenţa materialelor, 
Toleranţe şi control dimensional, Mecanisme şi organe de maşini, Mașini unelte, 
Tehnologii de Fabricație 

4.2 de competenţe - 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului 
Proiector multi-media; 

on-line / on-side 

5.2. de desfăşurare a proiectului - 

 

 

 

 

 



 

6. Competenţele specifice acumulate 
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C2. Elaborarea şi interpretarea documentaţiei tehnice, economice şi manageriale: 

C2.2 Explicarea şi interpretarea documentaţiei tehnice, economice şi manageriale, a desenelor de 

execuţie şi de ansamblu, a diagramelor, imaginilor şi graficelor, precum şi a notaţiilor asociate 

acestora care descriu situaţii, procese şi proiecte specifice domeniului. 

C2.3 Rezolvarea problemelor particulare la elaborarea şi interpretarea documentaţiei tehnice, 

economice şi manageriale, în condiţii de asistenţă calificată. 

C2.4 Aprecierea calităţii şi identificarea limitelor conceptelor, simbolizării şi reprezentărilor 

specifice domeniului, utilizate în elaborarea şi interpretarea documentaţiei tehnice, economice şi 

manageriale. 

C2.5 Elaborarea completă a documentaţiei tehnice, economice şi manageriale, asociate proiectelor 

profesionale specifice ingineriei şi managementului. 
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

Obţinerea de cunoştinţe din domeniul tehnologiilor de fabricaţie al 

maşinilor-unelte, respectiv al proceselor tehnologice de aşchiere. 

7.2 Obiectivele specifice 

 

Recunoaşterea principiilor şi metodelor de bază specifice proceselor de 

fabricaţie.Alegerea metodei de fabricaţie şi utilizarea de soluţii consacrate 

în domeniul fabricaţiei.Cunoaşterea teoriei, metodelor şi principiilor 

fundamentale de proiectare a proceselor tehnologice, specifice domeniului 

ingineriei industriale. 

Folosirea cunoştinţelor de bază în vederea explicării şi analizei diferitelor 

tehnologii de fabricaţie din cadrul ingineriei industriale. 

Calculul erorilor de prelucrare pentru diferite tehnologii de prelucrare prin 

aşchiere. 

Determinarea orientării potrivite pentru un semifabricat, alegerea unui 

dispozitiv specific astfel încât eroarea de fabricaţie să fie minimă. 

Prelucrarea mecanică a diferitelor componente ale maşinilor unelte. 

Elaborarea unui proces tehnologic de prelucrare a unei piese, de complexitate 

medie, pe maşini unelte clasice şi cu comandă numerică, elaborarea unei 

scheme de prelucrare, efectuarea  calculelor tehnologice necesare elaborării 

unui proces tehnologic, întocmirea documentaţiei tehnologice. 

 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1.Procese de fabricatie. Procese tehnologice si 

elementele lor componente. Tipuri de productie si 

particularitatile lor. 

Expunere. Discuţii 

on-line / on-side 

Proiector multii-

media 

2. Precizia prelucrarii mecanice.Notiuni de baza 

privind precizia prelucrarii mecanica. 

3. Tehnologicitatea constructiei masinilor-unelte. 

Principii generale de proiectare a proceselor 

tehnologice de prelucrare mecanica . 



4. Prelucrarea suprafetelor de revolutie exterioare. 

Prelucrarea arborilor. 

5. Prelucrarea suprafetelor de revolutie interioare. 

6. Prelucrarea suprafetelor plane. 

7. Prelucrarea filetelor. 

8. Prelucrarea danturii roţilor dinţate. 

9. Prelucrarea mecanica a batiurilor MU. 

10. Prelucrarea mecanica a carcaselor MU. 

Prelucrarea suruburilor conducatoare. 

11. Fabricație asistată de calculator. 

12. Procedee de prelucrare prin deformare la rece. 

13. Tehnologii de sudură. 

14. Tehnologia asamblării MU. 

Bibliografie 

1.Gyenge,Cs., Frăţilă,D. Ingineria fabricaţiei. Ed. Alma Mater, Cluj-Napoca, 2004. 

2.Gyenge, Cs., Roş, R., Popa, M. Tehnologia fabricării maşinilor unelte. Ed. UT.Cluj. 1990. 

3.Pruteanu, O., Epureanu, Al., Bohosievici, C. şi Gyenge, Cs. Tehnologia Fabricării Maşinilor. Ed. 

Didactică şi Pedagogică, Buc. 1981. 

4.Damian M., Cărean A., Roş O., Revnic I., Caizăr C., Fabricaţie asistată de calculator, Ed. Casa Cărţii de 

ştiinţă, 2003. 

5. Rusu St., T. Ionescu,  Tehnologia fabricarii masinilor si utilajelor pentru constructii, Ed. Tehnica, 1990. 

6.Vlase, A., Tehnologia fabricării produselor mecanice, Vol. 2, Ed. Printech, București, 2006. 

7.Tăbăcaru, L., Pruteanu, O. Concepția si managementul tehnologiilor de fabricație, Ed. Iași, 2007.  

8. Păcurar A. Tehnologia fabricării mașinilor și utilajelor – suport de curs (format electronic .pdf), 2020 

 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinutul disciplinei reprezintă o bază pentru fundamentarea cunoştinţelor de specialitate în ceea ce 

priveşte procesele de fabricaţie si asamblare pentru diferite masini si utilaje. Competenţele dobândite prin 

studierea acestei discipline constituie elemente indispensabile în pregătirea absolvenţilor, care vor profesa 

ca ingineri proiectanţi, ingineri tehnologi sau ingineri de cercetare în domeniul Inginerie Industriale. 

 

 

 

 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere 

din nota finală 

10.4 Curs 

 

Examenul constă în tratarea a patru  

subiecte de teorie şi rezolvarea unei 

aplicatii. 

Probă scrisă / orală  

on-line / on-side 

100% 

10.5 Proiect  

 

- 
 

- 
- 

10.6 Standard minim de performanţă 

• Nota examen ≥5; 

 
 



Data completãrii: Titulari Titlu Prenume NUME Semnătura 

 01.09.2021 Curs Sl.dr.ing. Ancuța Păcurar  
    

 

Data avizării în Consiliul Departamentului  IPR 
 
_______________________ 
 

 

Director Departament IPR 
Prof.dr.ing. Calin Neamtu 
 

Data aprobãrii în Consiliul Facultății IIRMP 
 

_______________________ 
 

Decan 
Prof.dr.ing. Corina BÎRLEANU 
 
 
 

 

 
 


