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FIŞA DISCIPLINEI  
 

1. Date despre program 

Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA ȘTEFAN CEL MARE DIN SUCEAVA 

Facultatea Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor 

Departamentul Departamentul de Electrotehnică 

Domeniul de studii Ingineria autovehiculelor 

Ciclul de studii licență 

Programul de studiu/calificarea Echipamente și sisteme de comandă și control pentru autovehicule / 

inginer 

 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 
Titularul activităţilor de curs Şef lucr.dr.ing. Constantin DULUCHEANU 

Titularul activităţilor aplicative Şef lucr.dr.ing. Constantin DULUCHEANU 

Anul de studiu 1 Semestrul 1 Tipul de evaluare Examen 

Regimul disciplinei Categoria formativă a disciplinei  

DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DD 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  

DI - impusă, DO - opţională, DF - facultativă 

DI 

 

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

I a) Număr de ore pe săptămână 4 Curs 2 Seminar - Laborator 2 Proiect - 

I b) Totalul de ore pe semestru din planul 

de învăţământ 

56 Curs 28 Seminar - Laborator 28 Proiect - 

 

II Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore 

II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 16 

II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 17 

II c)Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 8 

II d)Tutoriat  - 

III Examinări 3 

IV Alte activităţi (pregătire examene şi teste): - 

 

Total ore studiu individual II (a+b+c+d) 41 

Total ore pe semestru (I+II+III+IV) 100 

Numărul de credite 4 

 

4. Precondiţii  

Curriculum • Noţiuni generale fizică şi chimie 

Competenţe •  

 

5. Condiţii  

Desfăşurare a cursului • Sală de curs, tablă, videoproiector, laptop 

Desfăşurare 

aplicaţii 

Seminar • Nu este cazul 

Laborator • Sală de laborator, videoproiector, calculatoare, microscoape metalografice optice, 

stereomicroscoape, maşini de pregătit probe metalografice, instalaţii pentru încercări 

mecanice şi tehnologice, probe metalografice, epruvete, reactivi 

Proiect • Nu exte cazul 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 

profesionale 

C1 Operarea cu concepte fundamentale din domeniul ştiinţelor inginereşti; 

C2. Utilizarea adecvată a conceptelor fundamentale din domeniul ingineriei autovehiculelor; 

Competenţe 

transversale 
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7. Obiectivele disciplinei  

Obiectivul general al disciplinei • Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea noţiunilor specifice disciplinei „Ştiinţa 

materialelor" 

Obiectivele specifice Curs • Formarea unei viziuni de ansamblu asupra materialelor metalice şi nemetalice 

utilizate în industrie din punct de vedere al caracteristicilor calitative, a modului de 

obţinere şi domeniului de utilizare; 

• Dobândirea de noţiuni generale referitoare la materiale, care apoi să fie utilizate 

la disciplinile de specialitate din anii următori. 

Seminar •  

Laborator • Investigarea structurii, caracteristicilor şi proprietăţilor materialelor folosind 

metode şi aparatura de laborator; 

• Recunoaşterea materialelor utilizând structura şi proprietăţile acestora, precum şi 

standardele de materiale; 

• Cunoaşterea principiilor de simbolizare ale materialelor folosite în industrie; 

• Dezvoltarea de abilităţi pentru elaborarea de referate şi articole ştiinţifice 

specifice domeniului. 

Proiect •  

 

8. Conţinuturi 

 Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 

1.Definirea, clasificarea şi proprietăţile materialelor 

  1.1.Stări structurale ale materialelor 

  1.2.Clasificarea materialelor 

  1.3.Proprietăţile materialelor 

2 ore expunerea, 

prelegerea, 

demonstraţia, 

exemplificarea 

 

2.Materiale metalice 

  2.1.Starea metalică  

    2.1.1.Tipuri de legături interatomice. Arhitectura atomică 

a materialelor metalice 

    2.1.2.Structura cristalină a materialelor metalice 

    2.1.3.Imperfecţiuni în structura cristalină a materialelor 

metalice. 

  2.2.Solidificarea metalelor pure 

  2.3.Aliaje şi sisteme de aliaje 

    2.3.1.Definirea şi clasificarea aliajelor 

    2.3.2.Faze şi constituenţi structurali în sisteme de aliaje 

    2.3.3.Difuzia în metale şi aliaje 

    2.3.4.Legea fazelor 

    2.3.5.Diagrame de echilibru termic ale sistemelor de 

aliaje binare 

  2.4.Deformarea şi ruperea materialelor metalice 

  2.5.Aliaje Fe-C 

    2.5.1.Fierul – stări alotropice, proprietăţi 

    2.5.2.Diagrame de echilibru Fe-C 

    2.5.3.Oţeluri. Clasificare, structură, simbolizare şi 

proprietăţi 

    2.5.4.Fonte. Clasificare, structură, simbolizare şi 

proprietăţi 

  2.6.Cuprul şi aliaje cu baza de cupru 

    2.6.1.Cupru 

    2.6.2.Alamele (aliaje Cu-Zn) 

    2.6.3.Bronzuri 

  2.7.Aluminiul şi aliaje cu baza de aluminiu 

    2.7.1.Aluminiul elementar 

    2.7.2.Aliaje de aluminiu (cu Si, Mg, Cu, Zn, Mn) 

  2.8.Titanul şi aliajele sale 

  2.9.Magneziul şi aliajele sale 

  2.10. Zincul şi aliajele sale 

  2.11.Plumbul, staniul şi aliajele lor 

  2.12.Nichelul şi aliaje de nichel 

  2.13.Cromul şi aliajele pe bază de crom 

  2.14.Materiale sinterizate 

20 ore 

(1 oră) 

 

 

 

 

 

(1 oră) 

(4 ore) 

 

 

 

 

 

 

(2 oră) 

(4 ore) 

 

 

 

 

 

 

(2 ore) 

 

 

 

(2 ore) 

 

 

(1 oră) 

(0,5 ore) 

(0,5 ore) 

(0,5 ore) 

(0,5 ore) 

(0,5 ore) 

(0,5 ore) 

expunerea, 

prelegerea, 

demonstraţia, 

exemplificarea 

 

3.Materiale plastice 2 ore expunerea,  
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    3.1.Structura şi proprietăţile materialelor plastice 

    3.2.Tipuri de materiale plastice 

prelegerea, 

demonstraţia, 

exemplificarea 

4.Materiale ceramice 

    4.1.Structura şi proprietăţile materialelor ceramice 

    4.2.Tipuri de materiale ceramice (ceramica utilitară, de 

artă, industrială) 

2 ore expunerea, 

prelegerea, 

demonstraţia, 

exemplificarea 

 

5.Materiale compozite 

    5.1.Generalităţi 

    5.2.Tipuri de materiale compozite 

 

1 ore expunerea, 

prelegerea, 

demonstraţia, 

exemplificarea 

 

6.Alte materiale utilizate în tehnică (Materiale amorfe, 

materiale cu memoria formei, materiale magnetice, 

materiale supraconductoare, materiale semiconductoare, 

biomateriale) 

1 ore expunerea, 

prelegerea, 

demonstraţia, 

exemplificarea 

 

Bibliografie 

1. Dulucheanu, C., - Ştiinţa şi ingineria materialelor – curs, 2013, www.didatec.ro. 

2. Dulucheanu, C., Băncescu, N., - Introducere în ştiinţa materialelor metalice, Ed PIM, Iaşi, 2013 

3. Gâdea S., Petrescu M., - Metalurgie fizică şi studiul metalelor, E.D.P., Bucureşti, 1979 

4. Rădulescu M., - Studiul metalelor, E.D.P., Bucureşti, 1982 

5. Baciu C., Alexandru I., Popovici R., Baciu M., - Ştiinţa materialelor metalice, E.D.P.,R.A., Bucureşti, 1996 

6. Popescu, N., s.a., - Ştiinţa materialelor pentru inginerie mecanică, Ed. Fair Partners, Bucureşti, 1999. 

7. Bolunduţ, I.L., - Ştiinţa şi ingineria materialelor, Ed. Tehnica – Info, Chişinău, 2010 

8. Mocanu, D.R., s.a. – Incercarea materialelor, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1982 

9. Gutt, G., s.a., - Incercarea şi caracterizarea materialelor metalice, Ed. Tehnică, Bucureşti, 2000 

10. Băncescu, N., Dulucheanu, C., - Materiale şi tehnologii, E.D.P.,R.A., Bucureşti, 2004 

11. Suciu, V., Suciu, M.V., - Studiul materialelor, Ed. Fair Partners, Bucureşti, 2008. 

12. Colan, H., s.a., Studiul metalelor, E.D.P., Bucuresti, 1982 

13. Truşculescu, M., Studiul metalelor, E.D.P., Bucuresti, 1977 

14. Geru, N., Materiale metalice. Structură, proprietăţi, utilizări, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1985 

15. Şerban, V.A., Răduţă, A., Ştiinţa şi ingineria materialelor, Ed. Politehnica, Timişoara, 2012 

Bibliografie minimală 

1. Dulucheanu, C., - Ştiinţa şi ingineria materialelor – curs, 2013, www.didatec.ro. 

2. Dulucheanu, C., Băncescu, N., - Introducere în ştiinţa materialelor metalice, Ed PIM, Iaşi, 2013 

3. Rădulescu M., - Studiul metalelor, E.D.P., Bucureşti, 1982 

4. Baciu C., Alexandru I., Popovici R., Baciu M., - Ştiinţa materialelor metalice, E.D.P.,R.A., Bucureşti, 1996 

5. Popescu, N., s.a., - Ştiinţa materialelor pentru inginerie mecanică, Ed. Fair Partners, Bucureşti, 1999. 

6. Băncescu, N., Dulucheanu, C., - Materiale şi tehnologii, E.D.P.,R.A., Bucureşti, 2004 

7. Colan, H., s.a., Studiul metalelor, E.D.P., Bucuresti, 1982 

8. Mocanu, D.R., s.a. – Incercarea materialelor, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1982 

 

Aplicaţii (laborator) Nr. ore Metode de predare Observaţii 

1. Prezentarea aplicaţiilor pentru laborator şi a bibliografiei 

utilizate. Norme SSM specifice laboratorului 

2 ore expunerea, 

descrierea, exemple 

practice, aplicaţii 

practice, discuţii 

 

2. Microscopul metalografic optic. Pregătirea probelor 

metalografice 

2 ore expunerea, 

descrierea, exemple 

practice, aplicaţii 

practice, discuţii 

 

3. Analiza macroscopică 2 ore expunerea, 

descrierea, exemple 

practice, aplicaţii 

practice, discuţii 

 

4. Incercarea materialelor (tracțiune, încovoiere prin șoc, 

duritate) 

2 ore expunerea, 

descrierea, exemple 

practice, aplicaţii 

practice, discuţii 

 

5. Constituenţi metalografici 2 ore expunerea, 

descrierea, exemple 

practice, aplicaţii 

practice, discuţii 

 

http://www.didatec.ro/
http://www.didatec.ro/
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6. Studiul structurii oţelurilor nealiate în stare de echilibru 2 ore expunerea, 

descrierea, exemple 

practice, aplicaţii 

practice, discuţii 

 

7. Studiul structurii fontelor nealiate 2 ore expunerea, 

descrierea, exemple 

practice, aplicaţii 

practice, discuţii 

 

8. Studiul structurii oţelurilor aliate 2 ore expunerea, 

descrierea, exemple 

practice, aplicaţii 

practice, discuţii 

 

9. Influenţa tratamentelor termice asupra structurii 

oţelurilor 

2 ore expunerea, 

descrierea, exemple 

practice, aplicaţii 

practice, discuţii 

 

10. Studiul structurii cuprului şi aliajelor de cupru 2 ore expunerea, 

descrierea, exemple 

practice, aplicaţii 

practice, discuţii 

 

11. Studiul structurii aluminiului şi aliajelor de aluminiu 2 ore expunerea, 

descrierea, exemple 

practice, discuţii 

 

12. Studiul aliajelor antifricțiune și a aliajelor pentru lipit 2 ore expunerea, 

descrierea, exemple 

practice, discuţii 

 

13. Studiul materialelor sinterizate 2 ore expunerea, 

descrierea, exemple 

practice, discuţii 

 

14. Studiul materialelor compozite 2 ore expunerea, 

descrierea, exemple 

practice, discuţii 

 

Bibliografie 

1. Dulucheanu, C., - Ştiinţa şi ingineria materialelor. Indrumar de laborator, Editura Universității „Ștefan cel Mare” din 

Suceava. 2019. 

2. Gramaticu M., Dulucheanu C., Sauga V., - Metalografia practică a oţelurilor şi fontelor, Lit. Universităţii "Ştefan cel 

Mare" din Suceava, 1993. 

3. Dulucheanu, C., Bancescu, N., - Studiul materialelor. Indrumar de laborator, Universitatea "Ştefan cel Mare" din 

Suceava, 2014 

4. Dumitrache, C., Bărhălescu, M., - Ştiinţa materialelor metalice. Indrumar de laborator, Ed. Matrix Rom, Bucureşti, 

2009 

5. Levcovici, S., s.a., Ştiinţa şi ingineria materialelor. Indrumar de lucrări de laborator, Universitatea „Dunarea de Jos”, 

Galaţi, 2006 

6. Popa, M.K., Mihuţ, G., Ştiinţa materialelor în experimente, Ed. Politehnica, Timişoara, 2012 

7. Şerban, V.A., s.a., Materiale şi tehnologii primare în experimente, Ed. Politehnica, Timişoara, 2007 

8. Colan, H., s.a., Studiul metalelor, E.D.P., Bucuresti, 1968 

9. Gâdea, S., s.a., Metalografie, E.D.P., Bucuresti, 1974 

10. Mitelea, I., Budău, V., Studiul metalelor. Indreptar tehnic, Ed. Facla, Timişoara, 1987 

Bibliografie minimală 

1. Dulucheanu, C., - Ştiinţa şi ingineria materialelor. Indrumar de laborator, Editura Universității „Ștefan cel Mare” din 

Suceava. 2019. 

2. Gramaticu M., Dulucheanu C., Sauga V., - Metalografia practică a oţelurilor şi fontelor, Lit. Universităţii "Ştefan cel 

Mare" din Suceava, 1993. 

3. Dulucheanu, C., Bancescu, N., - Studiul materialelor. Indrumar de laborator, Universitatea "Ştefan cel Mare" din 

Suceava, 2014 

4. Dumitrache, C., Bărhălescu, M., - Ştiinţa materialelor metalice. Indrumar de laborator, Ed. Matrix Rom, Bucureşti, 

2009 

5. Levcovici, S., s.a., Ştiinţa şi ingineria materialelor. Indrumar de lucrări de laborator, Universitatea „Dunarea de Jos”, 

Galaţi, 2006 

6. Popa, M.K., Mihuţ, G., Ştiinţa materialelor în experimente, Ed. Politehnica, Timişoara, 2012 

 



Fișa disciplinei  

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinutul disciplinei este în corcondanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare din ţară şi străinătate; este 

adaptat şi satisface cerinţele impuse pe piaţa muncii, fiind agreat de asociaţiile profesionale şi angajatori din domeniul 

aferent programului de licenţă 

 

10. Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare 
Pondere din nota 

finală 

Curs 

- corectitudinea şi completitudinea cunoştinţelor 

asimilate; 

- o înţelegere de ansamblu a importanţei 

disciplinei studiate; 

- coerenţa logică; 

- gradul de asimilare a limbajului de specialitate; 

- criterii ce vizează aspectele atitudinale: 

interesul pentru studiul individual şi dezvoltarea 

profesională; 

- examinare scrisă şi orală 60 % 

Seminar    

Laborator  

- capacitatea de a opera cu noţiuni abstracte; 

- capacitatea de aplicare în practică; 

- criterii ce vizează aspectele atitudinale: 

seriozitate, interesul pentru studiul individual; 

- referate (30%); 

- partcipare activă la 

laborator (10 %). 

40 % 

Proiect     

Standard minim de performanţă 

• Standarde minime pentru nota 5; însuşirea corectă a noţiunilor teoretice de bază şi aplicarea acestora în rezolvarea 

unor aplicaţii simple. 

    - Nota minimă la examen: 5; 

    - Nota minimă pe parcurs: 5 (note din teste, referate de laborator); 

 

La aprecierea cadrului didactic titular, activitățile pe parcurs, în cazul absentării de la activitățile directe, pot fi 

echivalate, pentru studenții care lucrează în domeniu (certificat prin adeverințe de la unitatea unde lucrează), prin 

întocmirea unor referate, proiecte sau teste care să abordeze tematicile orelor la care s-a absentat. 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de aplicaţie 

22.09.2020 
Şef lucr.dr.ing. C-tin DULUCHEANU 

 

Şef lucr.dr.ing. C-tin DULUCHEANU 

 

 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

 

25.09.2020 

 

 

 

 

Data aprobării în Consiliul facultății Semnătura decanului 

1.10.2020 
 

 

 
 


