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I.                Preliminarii 

     Mecanica teoretică �i Rezistența materialelor este _tiinţă ce se ocupă cu 
rezolvarea tuturor problemelor legate de studiul echilibrului, mi_cării _i interacţiunii 
dintre corpurile materiale, considerând corpurile ca fiind deformabile sub acțiunea 
forțelor exterioare, stabile�te formule de calcul pentru studiul rezistenței, rigidității �i 
stabilității acestora, în scopul realizării cu ele a unor construcții tehnice sigure în 
funcționare �i ieftine.  Această disciplină  î_i propune să ofere elevului o localizare a 
Mecanicii teoretice în cadrul Mecanicii prin definirea acesteia, prezentarea domeniului 

în care Mecanica teoretică oferă rezultate, enunţarea principiilor cu care lucrează, 
precum _i modul cum sunt considerate corpurile reale în cadrul acestei discipline. 

     Mecanica teoretică �i Rezistența materialelor studiază una dintre cele mai 
simple forme de mi�care, definită prin modificarea relativă a poziției unui corp sau a 
unei părți a acestuia în raport cu un alt corp considerat ca reper sau în raport cu un 
sistem de referință, inclusiv comportarea materialelor supuse unor sarcini �i dă 
indicații asupra modului de alegere a materialului pentru realizarea unei anumite 
piese, ținând seama de sarcinile ce-i sunt aplicate �i de condițiile de lucru ale acesteia. 

    Mecanica teoretică �i Rezistența materialelor a constituind un model �i 
pentru alte �tiințe de bază ale naturii: fizica, biologia, chimia, acestea urmând un 
proces de matematizare analog, are ca obiect stabilirea metodelor �i procedeelor de 
calcul ale eforturilor, tensiunilor �i deformațiilor ce apar în diferite puncte ale 
elementelor de rezistență, când asupra acestora acționează forțe, precum �i stabilirea 
�i utilizarea relațiilor dintre eforturi �i dimensiunile secțiunii. La rândul lor cuno_tinţele 
primite la studierea mecanicii teoretice sunt bază pentru a studia disciplinele de 
specialitate, precum Mecanica pământurilor, Elemente din beton armat �i 
precomprimat, Geologia inginerească _i geotehnică etc. 

     Disciplina „Mecanică teoretică _i Rezistenţa materialelor” prevede 120 ore (4 

credite), dintre ele pentru contactul direct sunt 60 h (40 h – teorie, 20 h – lucrări 
practice) _i pentru studiul individual sunt 60 h. Disciplina se predă la anul I - semestrul 

II de studii �i se finalizează cu evaluare finală - examen. 

 

II.           Motivaţia, utilitatea disciplinei pentru dezvoltarea profesională 

      În spaţiul tehnic există un limbaj specific cu care speciali_tii comunică între ei. 
Pentru a rezolva o problemă trebuie să cuno_ti nu doar termenii dar _i sensul acestor 
termeni. Deasemenea este necesar cunoa_terea termenilor tehnici specifici în 
studierea literaturii de specialitate. Specialistul este pus deseori în situaţia de a lua 
decizii pentru rezolvarea diferitor probleme. Pentru rezolvarea pozitivă a problemei 
trebuie de _tiut originea problemei, adică cauza, condiţiile curente, precum _i urmările 
ce pot apărea după soluţia luată. Cauza apariţiei problemei este necesară de 
determinat, situaţia curentă trebuie analizată, iar urmările trebuie evaluate din 
considerentul soluţiei aprobate. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/For%C8%9B%C4%83
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       Disciplina „Mecanică teoretică _i Rezistenţa materialelor” contribuie la 

dezvoltarea acestor competenţe, abilităţi sau aptitudini prin: identificarea tipurilor de 

acţiuni, legături _i sisteme de bare, adoptarea schemei de calcul, determinarea 
soluţiilor optime. 

      În cazul economiei de piaţă, dezvoltării tehnologiei construcţiilor _i apariţiei 
materialelor noi moderne trebuie de implementat. Acest lucru este posibil doar dacă 
se va con_tientiza caracteristicile mecanice ale acestora. Iată de ce este important 
pentru elevii acestei specialităţi de a cunoa_te noţiunile, principiile, metodele de calcul 
utilizate în domeniul construcţiilor, pe care le studiază în cursul orelor teoretice cît _i 
practice la disciplina „Mecanică teoretică _i Rezistenţa materialelor”.  Elevii se vor 
familiariza cu cele mai importante metode de calcul a construcţiilor, normative 
specifice calculului elementelor constructive. 

       Viitorii tehnicieni constructori trebuie să poată aprecia cauzele _i urmările 
problemelor. Este o abilitate care îl va ajuta sa aprecieze corect situaţia _i să aleagă, să 
decidă, să accepte soluţia optimă pentru această situaţie. Totodată apare necesitatea 

de a respecta cu stricteţe normele de proiectare, normele de executare _i nu în ultimul 
rând normele de exploatare a edificiilor. Mulţi neglijează necesitatea de a putea 
explica anumite fenomene _i din cauza aceasta apar distrugeri ale edificiului, care 

uneori nu pot fi reparate. De aici apare necesitatea de a cunoa_te diferite metodele de 
calcul _i a putea explica, prezenta diferite fenomene mecanice. 

      Cuno_tinţele obţinute în cadrul acestui curs vor permite utilizarea noţiunilor 
generale despre echilibru, rezistenţă mecanică în comunicarea tehnică de specialitate, 
utilizarea normativelor specifice, precum _i verificarea proiectelor, lucrărilor de 
construcţie montaj, lucrările de finisare, lucrările de reparaţie, reconstrucţie. 

III.    Competenţele profesionale specifice disciplinei 

        Competenţa profesională din descrierea calificării: 

UP2.  Rezolvarea problemelor/situațiilor tipice domeniului construcţiilor rutiere, în      
           condiții de asistență calificată. 
UP7.  Utilizarea limbajului tehnic în comunicarea profesională specifică domeniului  
           construcţiilor. 

         Competenţe profesionale specifice disciplinei: 

  CS1.  Calcularea  reacţiunilor din reazeme. 
  CS2.  Determinarea poziţiei centrului de greutate. 
  CS3.  Explicarea _i generarea de soluţii în cazul apariției diferitor solicitări mecanice.  
  CS4.  Determinarea eforturilor axiale din diferite scheme de calcul  folosind diferite 

     metode  de calcul. 
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IV.         Administrarea disciplinei 

 

 

   Semestrul 

Numărul de ore  

 

Modalitatea 

de evaluare 

  

 

Numărul de 
credite 

Contact direct  

Studiul 

individual Total Prelegeri Practică / 
Seminar 

II 120 40 20 60 Examen 4 

  

V.       Unităţile de învăţare 

Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut 

1. Forţa. Moment al forţei. 

1. Calcularea  reacțiunilor din reazeme. 
-        Recunoa_terea corpurilor ce 

acţionează _i cele ce reacţionează. 
-        Definirea noţiunilor generale. 
-        Clasificarea sistemelor de forţe. 
-        Explicarea urmărilor interacţiunii 

mecanice dintre două corpuri. 
-        Determinarea  rezultantei unui 

sistem de forţe. 
-        Alcătuirea schemei de calcul. 
-        Calcularea  reacţiunilor în reazeme. 

1.1. Introducere. Noţiuni generale.(mi_care 
mecanică, corp rigid, forţă, sistem de 
forţe). Axiome statice. 

1.2. Rezultantă. Poligonul forţelor. 
        Metode de determinare a rezultantei. 

1.3. Cuplu de forţe. Momentul forţei în 
raport cu un punct. Diverse tipuri de 

reazem. 

1.4. Tipuri de încărcări exterioare pentru 

       sisteme de bare. 

1.5. Determinarea reacţiunilor pentru o 
grindă  încărcată cu sarcini concentrate. 
Verificarea reacţiunilor în grinzi. 

2. Centru de greutate. 

2. Determinarea poziţiei centrului de 
greutate. 

-        Definirea noţiunilor generale. 
-        Aplicarea formulelor de calcul. 

-        Alegerea metodei optime de calcul 

a centrului de greutate. 

-        Majorarea stabilităţii echilibrului 
corpurilor. 

-        Determinarea lucrului _i a puterii 
unui corp ce a efectuat o mi_care 
mecanică. 

  

  

  

2.1. Noţiuni generale. Stabilitatea echilibrului 
corpului. 

2.2. Metode de determinare a centrului de 

greutate a figurilor compuse. 

2.3. Noţiuni generale. Lucrul _i Puterea. 

3. Rezistenţa materialelor. 
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3. Explicarea _i generarea de soluţii în 
cazul apariției diferitor solicitări 
mecanice. 

-        Recunoa_terea tensiunilor interioare 
eforturilor interioare ce pot apărea 
de la acţiunea altor factori. 

-        Implementarea formulelor, 

coeficienților de calcul. 

-        Evidenţierea secţiunii periculoase. 
-        Clasificarea acţiunilor factorilor 

exteriori. 

-        Explicarea fenomenelor mecanice ce 

se petrec cu corpurile solide. 

-        Interpretarea datelor obţinute din 
diagramele eforturilor interioare. 

  

  

3.1. Noţiuni generale. Metoda secţiunilor. 
3.2. Întinderea _i compresiunea. Legea lui 

Hooke. Tensiuni interioare.Condiţia de 
rezistenţă la grupa intai de stare limită. 

3.3. Caracteristicile geometrice ale secţiunii 
transversale. 

3.4. Încovoierea barelor. Eforturi interioare. 

3.5. Determinarea eforturilor Interioare. 

Relaţia diferenţială dintre Q _i M. 
3.6. Determinarea secţiunii periculoase. 
3.7.  Dimensionarea la încovoiere. 

3.8.  Flambajul. Forţa critică 

3.9.  Calculul barelor la stabilitate.  

4. Sisteme de grinzi cu zăbrele. 

4. Determinarea eforturilor axiale din 

diferite scheme de calcul  folosind diferite 

metode  de calcul. 

-      Clasificarea  tipurilor de ferme după 
destinație; 

-      Calcularea reacțiunilor la grinzi cu 
zăbrele; 

-      Determinarea eforturilor din bare prin 
metoda izolării nodurilor; 

-      Verificarea determinării eforturilor din 
bare. 

  

  

  

4.1. Clasificarea fermelor după destinaţie 

4.2. Calculul eforturilor din bare după metoda 
izolării nodurilor. 

4.3. Diferite scheme de încărcare. Verificarea 
eforturilor în grinzi cu zăbrele. 

 

  

VI.  Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare 

 

 

Nr. 

crt. 

 

 

 

Unități de învățare 

Numărul de ore 

 

Total 

 

Contact direct 

       Lucrul 

Individual 

  
 Prelegeri Practică/ 

Seminar 

1.            Forţa. Moment al forţei. 30 10 6 14 

2.            Centru de greutate. 14 6 2 6 

3.            Rezistenţa materialelor. 56 18 8 30 

4.            Sisteme de grinzi cu zăbrele. 20 6 4 10 

  Total 120 40 20 60 



8 / 13 

 

 

  VII.  Studiu individual ghidat de profesor 

Materii pentru studiul individual Produse 

de 

elaborat 

Modalităţi 
de 

evaluare 

Termeni de 

realizare 

Metode de determinare a rezultantei 

unui sistem de forţe. 
Proiect 

individual 
Prezentarea 
proiectului 
individual 

2 săptămână 

Determinarea reacţiunilor din 
reazeme 

Proiect 
individual 

Prezentarea 
proiectului 
individual 

4 săptămână 

Determinarea centrului de greutate Proiect 
individual 

Prezentarea 
proiectului 
individual 

6 săptămână 

Lucrul _i puterea. Studiu de 
caz 

Prezentarea 
studiului de 

caz 

8 săptămână 

Dimensionarea la întindere. Studii de 
caz 

Prezentarea 
studiului de 

caz 

10 săptămână 

Determinarea caracteristicilor 

geometrice ale secţiunii transversale. 
Proiect 

individual 
Prezentarea 
proiectului 
individual 

12 săptămână 

Dimensionarea la încovoiere. Proiect 
individual 

Prezentarea 
proiectului 
individual 

14 săptămână 

Determinarea eforturilor în grinzile 

cu zăbrele. 
Proiect 

individual 
Prezentarea 
proiectului 
individual 

15 săptămână 

 

    Studiul individual ghidat de profesor va fi realizat pentru fiecare unitate de 

conținut, propunându-le elevilor în acest scop sarcini individualizate, marcate prin: 

-           comunicări la temele propuse de profesor, oferindu-le �i lista 
literaturii de   specialitate pe care o pot utiliza; 

-           prezentări a unor teme recomandate; 
-           recuperarea lucrărilor practice; 
-           sarcini pentru corecția notelor; 
-           consultații. 
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VIII.         Lucrările practice recomandate 

Nr. Denumirea lucrărilor Nr. de ore 

1.                Metode de determinare a rezultantei unui sistem de forţe. 2 

2.                Determinarea reacţiunilor  în reazemele grinzii simplu sprijinite. 2 

3.                Determinarea poziţiei centrului de greutate a unei figuri compuse. 2 

4.                Determinarea numărului de fire de cupru pentru legarea unei 
greutăţi. 2 

5.                Determinarea poziţiei optime a secţiunii transversale. 2 

6.                Dimensionarea la încovoiere a grinzii simplu sprijinite. 2 

7.                Determinarea eforturilor în grinzile cu zăbrele. 2 

  Total 16 h 

  

IX.               Sugestii metodologice 

        În procesul de predare-învăţare-evaluare a disciplinei „Mecanică teoretică _i 
Rezistenţa materialelor” se vor utiliza mai multe metodologii de predare. Cele 

recomandate sunt acelea în care elevilor le este propusă o sarcină autentică sau 
simulată în baza căreia elevii pot propune diferite soluţiii de rezolvare în baza teoriei 
studiate la obiect dar totodată făcând o legătură interdisciplinar. 

      Instrumentele de lucru bazate în întregime pe competențe digitale, pot fi 
utilizate atât asincron, cât �i sincron.  Ambele categorii de instrumente dezvoltă 
simultan un ansamblu de competențe extrem de utile, pentru unii elevi poate în timp 

mai scurt decât prin metodele față în față, printre care: studiu de caz, asalt de idei, 
demonstrația, metode simulate, aplicația practică la rezolvarea problemelor. 

       Pentru formarea cuno�tințelor se recomandă o abordare didactică flexibilă, 
profesorul va utiliza următoarele metode, procedee _i tehnici de predare învăţare: 
prelegerea, explicația, prezentare, discuție ghidată, problematizarea, precum _i forme 
de lucru: frontal, individual _i în echipă. Mijloacele asincrone utilizate: Google 

Classroom, Google Slides.     

      Cadrul didactic va ordona conţinuturile curriculumului în conformitate cu 
logica domeniilor specialităţii _i logica didactică, iar activităţile de predare-învăţare vor 
fi selectate în a_a mod, ca să asigure condiţii optime pentru formarea _i dezvoltarea 
competenţelor specificate în curriculum. Profesorul va stabili coerența între 
competențele specifice disciplinei, conținuturi, activități de învățare, resurse, mijloace 
_i tehnici de evaluare. În cadrul lecțiilor, profesorul va utiliza mijloace instrucționale de 
tipul: Evocare, Realizarea sensului, Reflecție, Extindere.  
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Unităţi de conţinut Metode de predare recomandate 

1.Forţa. Moment al forţei. 

1.1. Introducere. Noţiuni generale.(mi_care 
mecanică, corp rigid, forţă, sistem de forţe). 
Axiome statice. 

1.2. Rezultata. Poligonul forţelor. 
Metode de determinare a rezultantei. 

1.3. Cuplu de forţe. Momentul forţei în raport cu 
un punct. Diverse tipuri de reazem. 

1.4. Tipuri de încărcări exterioare pentru 

 sisteme de bare. 

1.5. Determinarea reacţiunilor pentru o grindă   
încărcată cu sarcini concentrate. Verificarea 
reacţiunilor în grinzi. 

 

Prelegeri, Prezentarea 

Diagrama Venn, Mozaicul 

conversația, discuția ghidată 

lucru în echipă, problematizare învățarea 
prin descoperire, exercițiu practic, 

algoritmizarea, explicația argumentul în 
patru pa�i 

 demonstrația, lucrări practice. 

2. Centru de greutate. 

2.1. Noţiuni generale. Stabilitatea echilibrului 
corpului. 

2.2. Metode de determinare a centrului de 

greutate a figurilor compuse. 

2.3. Noţiuni generale. Lucrul _i Puterea. 

Prelegeri, conversaţia, exerciţiul 
demonstraţia, studiul de caz, metode 

intuitive, bazate pe observarea directă 
explicaţia, asaltul de idei, mozaicul harta 
conceptuală, brainstorming-ul  metode 

simulate, lucrări practice. 

3. Rezistenţa materialelor 

3.1. Noţiuni generale. Metoda secţiunilor. 
3.2. Întinderea _i compresiunea. Legea lui 

Hooke. Tensiuni interioare. Condiţia de 
rezistenţă la grupa intai de stare limită. 

3.3. Caracteristicile geometrice ale secţiunii 
transversale. 

3.4. Încovoierea barelor. Eforturi interioare. 

3.5. Determinarea eforturilor Interioare. Relaţia 
diferenţială dintre Q _i M. 

3.6. Determinarea secţiunii periculoase. 
3.7.  Dimensionarea la încovoiere. 

3.8.  Flambajul. Forţa critică 

3.9.  Calculul barelor la stabilitate. 

Prelegeri, Prezentarea, conversaţia 
exerciţiul, demonstraţia, studiul de caz 
metode intuitive, bazate pe observarea 

directă, explicaţia, problematizarea 
dezbaterea, rezolvarea problemelor 

metode simulate, lucrări practice, discuție 
ghidată, observația, gînde�te perechi 

prezintă, lectura în perechi investigația de 
grup, mozaicul,  

lectura ghidată. 

4. Sisteme de grinzi cu zăbrele. 

4.1. Clasificarea fermelor după destinaţie 

4.2. Calculul eforturilor din bare după metoda 
izolării nodurilor. 

4.3. Diferite scheme de încărcare. Verificarea 
eforturilor în grinzi cu zăbrele. 

 Prelegeri, Prezentarea,Rezolvarea 

problemelor  exercițiu, studiu de caz, 
situații simulate, brainstorming, 
observația dirijată, lucrare practică.  
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 X.                Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale 

       Competenţele profesionale pot fi evaluate atît cele cognitive cât _i cele 
funcţionale. Competenţele cognitive se pot evalua  cu ajutorul  testelor, lucrărilor de 
verificare a cuno_tinţelor precum  _i a altor sarcini. Competenţele funcţionale se 
recomandă să fie evaluate prin efectuarea lucrărilor grafice, conform datelor iniţiale, în 
care să fie reprezentate elementelor constructive _i detalierea, borderoul de materiale 
_i alte date specifice edificiilor.  

      Axarea procesului de învăţare – predare - evaluare pe competenţe, 
presupune efectuarea evaluării pe parcursul întregului proces de instruire. Evaluarea 
continuă va fi structurată în evaluări formative _i evaluări sumative. Pentru evaluarea 
formativă/continuă a cuno_tinţelor, în cadrul prelegerilor se recomandă de a aplica 
chestionarea orală sau scrisă. Ca instrument de evaluare scrisă, se recomandă 
aplicarea fi_elor de lucru, testelor. 

     Evaluarea formativă/continuă a competențelor se desfă�oară în cadrul 
realizării lucrărilor practice, ca instrument de evaluare se recomandă de a utiliza fi_a de 
evaluare individuală. Cadrul didactic va aprecia activitatea elevului în fi_ă, conform 
criteriilor de evaluare. În cadrul studiului individual, evaluarea competențelor se va 
realiza prin prezentarea produselor elaborate.  Instrumentele recomandate pentru 

evaluarea competențelor elevului pe parcursul întregului proces de instruire: 
 -    Google Forms, o diversitate de formulare pentru teste de evaluare; 

 -    Google Docs, se pot crea paragrafele unui raport de către elevi; 
 -    Google Slides, crearea conținutului digital sub formă de prezentări; 
 -    Mentimeter, program pentru colectare de date sau evaluare; 

 -    Padlet, aplicație online care permite verificarea sarcinile de lucru. 

       La elaborarea sarcinilor/itemilor de evaluare formativă �i sumativă, 
profesorul va ține cont de competențele specifice disciplinei. Produsele elaborate în 
cadrul studiului individual vor fi evaluate în bază de criterii �i descriptori de evaluare, 
conform sistemului de 10 puncte. 

       Evaluarea sumativă se realizează la finele disciplinei, prin susţinerea 
examenului. Durata examenului este de 135 minute _i pentru admiterea la examen 
este necesar ca elevul să obţină notă pozitivă la semestru �i să prezinte portofoliul cu 

produsele elaborate. 

         Lucrările practice care au scopul de a dezvolta abilitățile praxiologice de 
analiză, vor fi realizate �i evaluate în mod curent prin rezolvarea situațiilor de probleme 
algoritmizate,  cadrul didactic acordând atenție lucrului individual sau în echipă, 
corectitudinii utilizării materialelor didactice, a literaturii normative, respectării 
algoritmului de rezolvare etc. 
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Nr Produse pentru 

măsurarea 
competenței 

Criterii de evaluare a produselor 

1. Problemă rezolvată 
  Înţelegerea problemei. Documentarea în vederea 
identificării informaţiilor necesare în rezolvarea 
problemei. Formularea �i testarea ipotezelor. Stabilirea 
strategiei rezolutive. Prezentarea �i interpretarea 
rezultatelor. 

2. Demonstrație 
 Corectitudinea ipotezei. Corectitudinea concluziei. 
 Corectitudinea metodei de demonstraţie. Originalitatea 
metodei de demonstraţie. Corectitudinea raţionamentelor. 
Calitatea prezentării textuale _i grafice. Utilizarea unui 
limbaj specific domeniului. 

3. Argumentarea scrisă 
Corespunderea formulărilor temei. Selectarea _i 
structurarea logică a argumentelor în corespundere cu 
tezele puse în discuţie.Apelarea la propria experienţă în 
argumentarea tezelor puse în discuţie.Utilizarea unui 
limbaj adecvat _i bogat, respectarea normelor literare. 

4. Lucrare practică 
Reprezentarea schemei de calcul. Structura lucrării 
practice – acuratețea, respectarea pa�ilor de rezolvare, 
logica, argumentarea �i corectitudinea rezultatelor. 
Interpretarea rezultatelor. 

5. Rezumat oral 
Expune tematică lucrării în cauză. Utilizează formulări 
proprii, fără a distorsiona     mesajul lucrării supuse 
rezumării. Expunerea orală este concisă _i structurată 
logic. Folose_te un limbaj bogat, adecvat tematicii lucrării     
în cauză. 

6. Rezumat scris 
Expune tematica  lucrării în cauză. Utilizează formulări 
proprii, fără a distorsiona mesajul lucrării supuse 
rezumării. Folose_te un limbaj bogat, adecvat tematicii 
lucrării în cauză. Respectarea coeficientului de reducere 
a textului:1/4 din textul iniţial. Stăpânirea normelor 
sintactice la nivel de prezentare logică a ideilor, frazelor, 
paragrafelor textului; 

7. Studiu de caz 
Corectitudinea interpretării studiului de caz propus. 
Calitatea soluţiilor, ipotezelor propuse, argumentarea 
acestora; Corespunderea soluţiilor, ipotezelor propuse 
pentru rezolvarea adecvată a cazului analizat. 
Corectitudinea lingvistică a formulărilor. Rezolvarea 
corectă a problemei, asociate studiului analizat. Logica 
sumarului. 

Exactitudinea rezultatelor _i rigoarea probelor. 
Capacitatea de analiză _i de sinteză a documentelor, 
adaptarea conţinutului. Personalizarea (să nu fie lucruri 
copiate). 
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              Criteriile de evaluare pentru măsurarea competenţelor vor include:                     
Nota finală la disciplina Mecanică teoretică  �i rezistența materialelor se constituie 

ca media ponderată de la nota semestrială _i nota de la examen, conform formulei 
de mai jos.                                                                                                                                                                           

Nota finală= 60 % x Nota semestrială + 40% x Nota de la examen. Nota semestrială 
se calculează ca media aritmetică a notelor obţinute în cadrul orelor teoretice, 

lucrărilor practice atât de la contact direct, cât _i de la studiul individual. 

XI.      Resursele necesare pentru desfă_urarea procesului de studiu 

 Pentru desfă_urarea procesului de studiu este necesar o sală de studii dotată 
cu o tablă mare, proiector, plan_e _i machete. Pentru parcurgerea disciplinei 
"Mecanica teoretică �i rezistența materialelor" se recomandă utilizarea următoarelor 
resurse materiale: documentaţie de specialitate, manuale, pliante, reviste de 
specialitate, bro_uri, cataloage, normative, material informativ cu suport electronic, 

proiecte, calculator cu funcții de calcul �tiințific, fi_e de lucru, materiale video, 
markere, hârtie, videoproiector, laptop, informaţii suport la teme din Internet, rigla, 
raportor, compas. 

XII.       Resurse didactice recomandate elevilor. 

Nr. 

crt. 

Denumirea resursei Locul în care 

poate fi 

consultată 
această 
resursă 

Numărul 
de 

exemplare 

disponibile 

1 Popa Mihai „Mecanică: curs universitar”, Chi_inău, 
Editura „Tehnica-Info”, 2009 Biblioteca 2 

2 „Mecanică: culegere de probleme date la 
examen”/V.Szolga _.a., Bucure_ti, Editura „Conspress”, 
2005 

Biblioteca 2 

3 N.V. Butenin „Curs de Mecanică teoretică” Vol.I, 
Chi_inău, Editura „Lumina”, 1993 

Biblioteca 60 

4 A.I.Arcu_a „Mecanică tehnică”, Chi_inău, Editura 
„Universitas”, 1992 

Biblioteca 60 

5 V.I.Fedoseiev „Rezistenţa materialelor”, Chi_inău, 
Editura „Lumina”, 1992 

Biblioteca 60 

6 http://vignette3.wikia.nocookie.net/math/images/5/5e

/Curs-Mecanica-Facultate- 

Tehnica.pdf/revision/latest?cb=20150209170747&path-

prefix  

Internet 
- 

 

http://vignette3.wikia.nocookie.net/math/images/5/5e/Curs-Mecanica-Facultate-%20Tehnica.pdf/revision/latest?cb=20150209170747&path-prefix
http://vignette3.wikia.nocookie.net/math/images/5/5e/Curs-Mecanica-Facultate-%20Tehnica.pdf/revision/latest?cb=20150209170747&path-prefix
http://vignette3.wikia.nocookie.net/math/images/5/5e/Curs-Mecanica-Facultate-%20Tehnica.pdf/revision/latest?cb=20150209170747&path-prefix
http://vignette3.wikia.nocookie.net/math/images/5/5e/Curs-Mecanica-Facultate-%20Tehnica.pdf/revision/latest?cb=20150209170747&path-prefix

