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FIŞA DISCIPLINEI PROPRIETATILE SI ALEGEREA MATERIALELOR (SEM I) 
Anul universitar 2017 - 2018 

 
 Decan, 

Conf.univ.dr.ing. Iulian Ioniţă 
 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi 
1.2 Facultatea Ştiinţa şi Ingineria Materialelor 
1.3 Departamentul SM
1.4 Domeniul de studii Ingineria Materialelor 
1.5 Ciclul de studii1 Licenta 
1.6 Programul de studii SM 
 
2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei / Cod PROPRIETATILE SI ALEGEREA MATERIALELOR(SEM I) / 4SM04 
2.2 Titularul activităţilor de curs Conf.univ.dr.ing. Gheorghe BADARAU 
2.3 Titularul activităţilor de aplicaţii Conf.univ.dr.ing. Adrian ALEXANDRU, asist.dr.ing. Raluca Maria FLOREA 
2.4 Anul de studii2 4 2.5 Semestrul3 7 2.6 Tipul de evaluare4 E 2.7 Tipul disciplinei5 DID
 
3. Timpul total estimat al activităţilor zilnice (ore pe semestru) 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum12 
Metalurgie fizică, stiinţa şi ingineria materialelor metalice, metalurgia sudării, rezistenţa materialelor, 
organe de maşini, mecanică, analiză matematică, desen tehnic

4.2 de competenţe 

Elaborarea de modele şi proiecte profesionale prin selectarea şi utilizarea unor principii, metode şi soluţii 
consacrate din disciplinele fundamentale ale domeniului Ingineriei Materialelor. 
Elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea principiilor şi metodelor consacrate în domeniu prin 
asocierea cunoştinţelor, principiilor şi metodelor din ştiinţele tehnice ale domeniului cu reprezentări 
grafice 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1 de desfăşurare a cursului13 La unele prelegeri se va folosi laptop şi videoproiector 

5.2 de desfăşurare a sem./lab./proiect14 
Lucrările de laborator se vor desfăşura cu semigrupa utilizând echipamentele 
disponibile în facultate. Seminariile se vor desfăşura cu grupa. 

 
6. Competenţele specifice acumulate15 

Număr de credite alocat disciplinei16: 4 
Repartizare 
credite pe 

competenţe17 

CP 

CP1   
CP2   
CP3   

CP4 
Evaluarea si solutionarea optima a problemelor tehnice in legatura cu materialele procesate, 
prin aplicarea conceptelor, teoriilor şi metodelor experimentale.

3,75 

CP5   
CP6   

CPS1   
CPS2   

CT CT1 

Aplicarea valorilor si eticii profesiei de inginer si executarea responsabila a sarcinilor 
profesionale in conditii de autonomie restransa si de asistenta calificata. 
Promovarea rationamentului logic, convergent si divergent, a aplicabilitatii practice, a 
evaluarii si autoevaluarii, in luarea deciziilor. 

0,25 

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2 curs 2 3.3a sem. 1 3.3b laborator 1 3.3c proiect  
3.4 Total ore din planul de învăţământ6 56 din care: 3.5 curs 28 3.6a sem. 14 3.6b laborator 14 3.6c proiect    
Distribuţia fondului de timp7 Nr. ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 25 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren     
Pregătire seminarii/laboratoare/proiecte, teme, referate şi portofolii 6 
Tutoriat8  7
Examinări9 2 
Alte activităţi:      
3.7 Total ore studiu individual10 40 
3.8 Total ore pe semestru11 96 
3.9 Numărul de credite 4 
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CT2   

CT3   

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei 
Evaluarea si solutionarea optima a problemelor tehnice in legatura cu caracterizarea 
materialelor, prin aplicarea conceptelor, teoriilor şi metodelor experimentale. 

7.2 Obiective specifice 
Cunoaşterea proprietăţilor materialelor, a modului de determinare şi a situaţiilor de 
utilizare practică. 

 
8. Conţinuturi 
8.1 Curs18 Metode de predare19 Obs/Nr ore
1. Clasificarea proprietăţilor materialelor metalice 
Criterii de clsificare, clase de proprietăţi. 
2. Proprietăţi fizice ale materialelor metalice 
Densitate, conductibilitate şi rezistivitate electrică, supraconductibilitate, 
conductibilitate termică, căldură specifică, dilatare termică, proprietăţi magnetice, 
fotoconductibilitatea, efecte termoelectromagnetice. 
3. Proprietăţi chimice ale materialelor metalice 
Potenţial de electrod, stare de oxidare, mecanismele coroziunii, rezistenţa la 
coroziune, metode de protecţie anticorozivă. 
4. Proprietăţi mecanice ale materialelor metalice 
Proprietăţi mecanice statice şi dinamice şi detalii privind metodele de determinare. 
5. Proprietăţi tehnologice şi de utilizare ale materialelor metalice 
Aşchiabilitate, călibilitate, sudabilitate, deformabilitate la cald şi la rece pentru 
materiale metalice. 

 
 
 
 

Expunere, prezentare la 
tablă, utilizare 
videoproiector 

2 
 
8 
 
 
 
4 
 
 
6 
 
8 

 

Bibliografie curs: 
1. Bădărău, Gh. et.al., 2002, Proprietăţile materialelor metalice, Ed. „Gh. Asachi” Iaşi 
2. Alexandru I., et.al. 1997, Alegerea şi utilizarea materialelor metalice 
3. Bădărău, Gh. 2007, Proprietăţile materialelor metalice, Format electronic 
4. Bădărău, Gh., 2015 Proprietăţile şi alegerea materialelor metalice, Format electronic. 
5. Cheşa, I. ş.a. Alegerea şi utilizarea oţelurilor. Ed. Tehnică, Bucureşti, 1984. 
6. Cheşa, I. ş.a. Mărci şi produse din oţel, Ed. Tehnică, Bucureşti. 
7. Geru, N. ş.a. Materiale metalice. Structură, proprietăţi, utilizări, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1985. 
8. Domşa, S. Îndrumător pentru utilizarea fontelor, oţelurilor şi aliajelor neferoase. Ed. Tehnică, Bucureşti, 1985 
8.2a Seminar Metode de predare20 Obs/Nr ore
1. Influenţe structurale asupra proprietăţilor materialelor. Aplicaţii la materiale cu 
proprietăţi electrice. 
2. Fotoconductibilitatea. 
3. Supraconductibilitatea. 
4. Efecte termoelectrice, termomagnetice şi termoelectromagnetice 
5. Pasivitatea materialelor, prevenirea şi combaterea coroziunii 
6. Metode combinate de determinare a durităţii 
7. Legătura tehnologie – microstructură – proprietăţi

 
 
 

Conversaţie euristică, 
studiu de caz, utilizare 

videoproiector 

2 
 
2 
2 
2 
2 
2 
2

8.2b Laborator Metode de predare21 Obs/Nr ore
1. Notiuni de protectia muncii specifice laboratoarelor de încercare a proprietăţilor 
materialelor 
2. Rezistivitatea electrică 
3. Dilatarea termică 
4. Duritatea Brinel, Vickers şi Rockwell. Metode dinamice de determinare a durităţii 
materialelor. 
5. Încercarea la tracţiune. Determinarea proprietăţilor elastice.   
6. Încercări la coroziune. 
7. Determinare a sudabilităţii pe baza sensibilităţii la fisurare 

 
 

Demonstraţie practică, 
experiment, exerciţii 

 
 
 
 

2 
 
2 
2 
 
2 
2 
2 
2 

8.2c Proiect Metode de predare22 Obs/Nr ore
  
Bibliografie aplicaţii (seminar / laborator / proiect): 
1. Atanasiu,C.,s.a., Încercarea materialelor, Încercări distructive ale metalelor, Ed. Tehnică, Bucureşti 1982 
2. Atanasiu,C.,s.a., Incercarea materialelor: vol.2: Incercari distructive ale elementelor metalice si ale materialelor nemetalice; 
Ed. Tehnica, Bucuresti, 1982 
3. Atanasiu,C., s.a., Incercarea materialelor: vol.3: Controlul nedistructiv al metalelor; Ed. Tehnica, Bucuresti, 1982 
4. Bădărău, Gh. 2015, Proprietăţile şi alegerea materialelor, Format electronic 
5. Geru, N. ş.a. Materiale metalice. Structură, proprietăţi, utilizări, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1985.
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi 
angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului23 
Conţinutul disciplinei are în vedere formarea unei viziuni clare privind proprietăţile fizice, chimice, mecanice şi tehnologice 
ale materialelor, a modului lor de determinare şi a unor elemente care le pot influenţa, în scopul furnizării elementelor 
necesare alegerii unui material, pentru o utilizare practică bine definită. 
 
10. Evaluare 

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

nota finală 

10.4 Curs 
Cunoştinţe teoretice însuşite 
(cantitatea, corectitudinea, 
acurateţea) 

Teste pe parcurs24:-; săptămâna         % 
Teme de casă: -   % 
Evaluare finală: Examen 

1.  Subiect cu intrebari inchise; sarcini 
răspuns intrebari inchise; condiţii de lucru  oral; 
pondere  50 %; 
2.  Subiect cu intrebari inchise; sarcini 
răspuns intrebari inchise; condiţii de lucru  oral; 
pondere  50 %; 

50% 
(minim nota 5) 

10.5a Seminar 
Frecvenţa/relevanţa 
intervenţiilor sau răspunsurilor 

 Evidenţa intervenţiilor (întrebări deschise) 
 Portofoliu de lucrări (referate, sinteze, rezolvări) 

25% 

10.5b Laborator 

Cunoaşterea aparaturii, a 
modului de utilizare a 
instrumentelor specifice; 
evaluarea unor instrumente sau 
realizări, prelucrarea şi 
interpretarea unor rezultate 

 Chestionar scris 
 Răspunsuri orale (întrebări deschise) 
 Caiet de laborator (lucrări experimentale, referate) 
 Demonstraţie practică 

25% 
 

10.5c Proiect 

Calitatea proiectului realizat, 
corectitudinea documentaţiei 
proiectului, justificarea soluţiilor 
alese 

 Autoevaluarea proiectului 
 Prezentarea şi/sau susţinerea proiectului 
 Evaluarea critică a unui proiectului 

  % 
 

10.5d Alte 
activităţi25 

            
  % 

10.6 Standard minim de performanţă26 
Interpretarea corespunzatoare a rezultatelor obtinute in urma determinarii unor proprietati specifice materialelor metalice. 
 
Data completării,   Semnătura titularului de curs,   Semnătura titularului de aplicaţii, 
        
     21.09.2017   ...............................................   ..................................................... 
 
 

Data avizării în departament,           Director departament, 
                         Prof.univ.dr.ing. Romeu Chelariu 
        
                                                                                                             ......................................................... 
 
 
 
                                                 
1 Licenţă / Master 
2 1-4 penrtru licenţă, 1-2 pentru master 
3 1-8 pentru licenţă, 1-3 pentru master 
4 Examen, colocviu sau VP A/R – din planul de învăţământ 
5 DF - disciplină fundamentală, DID - disciplină în domeniu, DS – disciplină de specialitate sau DC - disciplină complementară - din planul de 
învăţământ 
6 Este egal cu 14 săptămâni x numărul de ore de la punctul 3.1 (similar pentru 3.5, 3.6abc) 
7 Liniile de mai jos se referă la studiul individual; totalul se completeaza la punctul 3.7. 
8 Între 7 şi 14 ore 
9 Între 2 şi 6 ore 
10 Suma valorilor de pe liniile anterioare, care se referă la studiul individual. 
11 Suma dintre numărul de ore de activitate didactică directă (3.4) şi numărul de ore de studiu individual (3.7); trebuie să fie egală cu numărul 
de credite alocat disciplinei (punctul 3.9) x 24 de ore pe credit. 
12 Se menţionează disciplinele obligatoriu a fi promovate anterior sau echivalente 
13 Tablă, vidoproiector, flipchart, materiale didactice specifice etc. 
14 Tehnică de calcul, pachete software, standuri experimentale, etc. 
15 Competenţele din Grilele G1 şi G1bis ale programului de studii, adaptate la specificul disciplinei, pentru care se repartizează credite 
(www.rncis.ro sau site-ul facultăţii) 
16 Din planul de învăţământ 
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17 Creditele alocate disciplinei se distribuie pe competenţe profesionale şi transversale în funcţie de specificul disciplinei 
18 Titluri de capitole şi paragrafe 
19 Expunere, prelegere, prezentare la tablă a problematicii studiate, utilizare videoproiector, discuţii cu studenţii (pentru fiecare capitol, dacă 
este cazul) 
20 Discuţii, dezbateri, prezentare şi/sau analiză de lucrări, rezolvare de exerciţii şi probleme 
21 Demonstraţie practică, exerciţiu, experiment 
22 Studiu de caz, demonstraţie, exerciţiu, analiza erorilor etc.  
23 Legătura cu alte discipline, utilitatea disciplinei pe piaţa muncii 
24 Se va preciza numărul de teste şi săptămânile în care vor fi susţinute.  
25 Cercuri ştiinţifice, concursuri profesionale etc. 
26 Se particularizează la specificul disciplinei standardul minim de performanţă din grila de competenţe a programului de studii. 


