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FIŞA DISCIPLINEI 
Conceptia şi proiectarea sistemelor mecanice ale autovehiculelor 

UP.03.D.6.O.1.60 
An universitar 2019-2020 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 

1.2 Facultatea Mecanică şi Tehnologie 

1.3 Departamentul Autovehicule și Transporturi 

1.4 Domeniul de studii Ingineria Autovehiculelor 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii / Calificarea Autovehicule Rutiere / Inginer AR 
 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Conceptia şi proiectarea sistemelor mecanice ale autovehiculelor 

2.2 Titularii activităţilor de curs - 

2.3 Titularii activităţilor de laborator/seminar Adrian Clenci, Ionel Vieru 

2.4 Anul de studii  III 2.5 Semestrul  II 2.6 Tipul de evaluare P 2.7 Regimul disciplinei  O 
  

3. Timpul total estimat 

3.1 Număr de ore pe saptămână 2 3.2 din care curs - 3.3 seminar/laborator/proiect 2 

3.4 Total ore din planul de înv. 28 3.5 din care curs - 3.6 seminar/laborator/proiect 28 

Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual (SI = 25*PC-ADD = 25*4 – 28 = 72) ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 16 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 16 

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

Tutoriat 16 

Examinări 4 

Alte activităţi ..... - 

3.7 Total ore studiu individual 72 

3.8 Total ore pe semestru3.6+3.7 100 

3.9 Număr de credite alocate disciplinei 4 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum - 

4.2 De competenţe 

competențe anterioare acumulate la disciplinele Economie generală, Geometrie 
descriptivă, Metode numerice, Desen tehnic, Mecanică, Infografică, Control dimensional 
și măsurători tehnice, Rezistența materialelor, Mecanisme, Bazele ingineriei 
autovehiculelor, Organe de mașini, Metoda elementului finit, Motoare cu Ardere Internă, 
Proiectare asistată de calculator 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului - 

5.2 De desfăşurare a proiectului Sală echipată cu calculatoare, video proiecție, tablă 
 

6. Competenţe specifice acumulate 
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C2.2. Utilizarea cunoștințelor  teoretice şi experimentale de bază pentru analiza şi explicarea funcţionării şi interacţiunii 
sistemelor autovehiculelor 
C3.1. Identificarea și descrierea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază utilizate în proiectarea  autovehiculelor, a 
subansamblurilor acestora şi a elementelor componente 
C3.2. Utilizarea cunoștințelor de bază pentru explicarea diferitelor soluţii constructive ale autovehiculelor, ale 
subansamblurilor acestora  şi echipamentelor speciale 
C3.4. Identificarea și utilizarea criteriilor şi metodelor adecvate pentru evaluarea soluţiilor constructive propuse pentru 
îndeplinirea cerinţelor funcţionale ale autovehiculelor 
C3.5. Proiectarea de soluții constructive pentru autovehicule, subansambluri şi echipamente speciale ale acestora, 
care să asigure îndeplinirea cerinţelor funcţionale şi protecţia mediului 
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CT1. Executarea sarcinilor profesionale conform cerinţelor precizate şi în termenele impuse, urmărind un plan de lucru 
prestabilit şi sub îndrumare calificată 
CT2. Integrarea facilă în cadrul unui grup, asumându-şi roluri specifice şi realizând o bună comunicare în colectiv 
CT3. Realizarea dezvoltării personale şi profesionale, utilizând eficient resursele proprii şi instrumentele moderne de 
studiu 

 

7. Obiectivele disciplinei  

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Dezvoltarea de competențe în domeniul Ingineriei Autovehiculelor prin însuşirea de către 
studenţi a principiilor fundamentale ale proiectӑrii mecanice a sistemelor/subsistemelor 
automobilelor; de asemenea, dezvoltarea de competențe referitoare la abordarea sistemică a 
sistemelor/subsistemelor proiectate, cu identificarea corectă a relațiilor de cauzalitate 

7.2 Obiectivele specifice 

La finalul proiectului, studentul trebuie să fie capabil: 
- să cunoască sistemul tehnic asumat prin proiect; 
- să identifice factorii ce pot realiza condiţiile funcţionale impuse sistemului proiectat; 

- să cunoască posibilitӑţile de interacţionare ale sistemului proiectat cu restul sistemelor din 
componența autovehiculului, fiind capabil să identifice corect relațiile de cauzalitate 
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8. Conţinuturi 
 

8.1. Aplicaţii – Proiect 
Nr. 
ore 

Metode de predare 
Observaţii 

Resurse folosite 

Descriere generală:  
1. Se vor aborda sisteme/subsisteme mecanice din construcția autovehiculului. 
2. Se va realiza proiectarea mecanică 3D a pieselor din componența subsistemului/sistemului asumat, vizând respectarea unui caiet 

de sarcini stabilit prin dialog între cadrul didactic coordonator și student (constrângeri tehnice, economice și termene aferente); 
criteriile de rezistență mecanică vor fi verificate facând apel la metoda elementului finit. 

3. Livrabilele principale ale proiectului: 
- prototipul virtual 3D (sistemul proiectat, asamblat și animat la nivel 3D); 
- lista de materiale utilizate în cadrul sistemului proiectat și calculul economic ce derivă de aici (Bill of materials – BOM); 
- desenele de execuție aferente. 

1 

Prezentarea disciplinei. Impunerea temelor de proiectare, a 
constrângerilor tehnice și economice și stabilirea echipelor de 
lucru (Nota Bene: se admite lucrul în echipă, componența unei 
echipe fiind de 3-4 studenți)  

2 

Expunerea cu material 
suport, 

Explicația, 
Descriere și exemplificare, 

Conversația euristică, 
Dezbaterea, 

Studiu de caz, 
Exercițiul, 

Tabla, Texte, schițe, 
grafice, Planșe, 

Machete, Modele, 
Standuri, Materiale, 
Instrumente, Video-

proiector, Filme 
didactice, www, email 

2 
Stabilirea planificării etapelor proiectului (diagrama Gantt) și a 
responsabilităților membrilor fiecărei echipe.  

4 

3 

Documentarea și capitalizarea informațiilor în vederea atingerii 
obiectivelor asumate în timpul furnizat (studiul soluțiilor similare, 
stabilirea soluției tehnice pentru sistemul proiectat și analiza 
funcțională a acesteia cu stabilirea relațiilor cauzale în cadrul 
ansamblului din care face parte produsul proiectat, proiectarea 
sistemului). Redactarea proiectului conform cuprinsului stabilit și 
elaborarea suportului de prezentare 

16 

4 
Susținerea orală a proiectelor, dezbateri în cadrul colectivului de 
studenți și notarea fiecărui proiect 

6 

TOTAL 28  

Bibliografie minimală: 
1. Clenci A, Vieru I, Tabacu Șt. – Modelarea parametrică a sistemelor mecanice utilizând aplicaţia ProENGINEER, Editura 

Universităţii din Piteşti, 2006, ISBN (10)973-690-613-2, ISBN (13)978-973-690-613-8, 120 pg. 
2. Vieru I, Clenci A, Tabacu Șt - AutoCAD. Aplicaţii practice pentru ingineria mecanică, Editura Universităţii din Piteşti, 2004, 

ISBN 973 – 690 – 360 – 5 
3. Vieru, I., Popa, D., Popa, C., Elemente de bază ale proiectării asistate de calculator, Editura Universităţii din Piteşti, 2005, 

ISBN 973-690-394-X;  
4. Curaj A., ş.a. Practica managementului proiectelor, Editura Economică, Bucureşti, 2003,ISBN 973-590-854-9; 
5. Gorghiu, G., Gorghiu, L-M, Stan, M-F, Managementul Proiectelor- o abordare orientată pe aplicaţii, Editura Bibliotheca, 

Târgovişte, 2009, ISBN 978-973-712-496-8. 
6. *** A Project Report for Basic Training in Ocupations in the Metal-working Industry, Workbook for student, Christiani, Tehnical 

Institute for Vocational Training 

 
9.  Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului 

Competenţele dobândite în cadrul acestei discipline permit absolvenților să lucreze în servicii diverse din domeniul 
ingineriei autovehiculelor: concepţie, proiectare, cercetare. 

 
10.  Evaluare 

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

10.4 Proiect 

Ritmicitate și participare activă 
la activitățile periodice 

(implicare în dezbateri, interes 
pentru disciplină, încadrarea în 

ritmul stabilit) 
 

Utilizare bibliografie 
 

Conținutul proiectului 
(aplicarea corectă a problematicii 
tratate, capacitatea de analiză şi 

sinteză, abilitatea de a duce la bun 
sfârșit obiectivele asumate) 

 
 

Înregistrare săptămânală 
 
 

 
Analiza listei bibliografice 

 
 

Evaluare orală prin 
discuții directe cu 

studenții 

 

 
20% 

 
 

 
10% 

 
 
 

50% 
 

10.5 Evaluare finală 
Verificarea cunoștințelor 

acumulate 

Prezentarea orală a 
proiectului folosind material 

suport de tip ppt și 
capacitatea de a răspunde 

la întrebările audienței 

20% 

10.7 Standard minim de 
performanţă 

 cunoașterea unităţilor de măsură implicate în mărimile fizice specifice proiectului abordat 

 cunoașterea arhitecturii sistemului prezentat și a interacțiunilor sale cu restul autovehiculului 

 
Data completării        Titular de curs    Titulari de laborator 
   17.09.2019    -       prof. Adrian Clenci, conf. Ionel Vieru 

    
Data aprobării în Consiliul departamentului,  Director de departament,   Director de departament, 
18.09.2019     (prestator)   (beneficiar), 
      Adrian Clenci, prof.  Adrian Clenci, prof. 


