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Denumirea disciplinei1 Toleranţe şi control dimensional 
Codul 
disciplinei 

2ISI18.DID 

Tipul disciplinei2 DID Categoria3 DO Anul de studii II Semestrul 3 Nr. credite 3 

 

Facultatea Ştiinţa şi ingineria materialelor Numărul orelor alocate disciplinei4 

Domeniul de studii Inginerie Industrială Total C S L P SI 

Programul de studii Ingineria securităţii în industrie 81 28 - 14 - 39 

 

Discipline anterioare5 
(condiţionări) 

Obligatorii - 

Recomandate Desen tehnic 

 

Obiectivul 
general6 

Asigurarea cunoştinţelor necesare solutionării problemelor tehnice specifice privind stabilirea 
toleranţelor dimensionale şi geometrice pentru organele de maşini din structura echipamentelor 
mecanice, în scopul elaborării documentaţiei de execuţie ale acestora (desene de ansamblu şi 
desene de execuţie); asigurarea cunoştinţelor necesare pentru stabilirea tehnologiilor de control al 
parametrilor dimensionali şi geometrici ai reperelor din structura echipamentelor mecanice, 
capacitatea de a opera cu mijloacele universale de control dimensional, de aplicare a unei metode 
de control specificată şi de a lua decizii fundamentate ştiinţific privind parametrii controlaţi. 

Obiective 
specifice7 

 Cunoaşterea categoriilor de dimensiuni şi abateri limită, a toleranţelor dimensionale şi a 
ajustajelor (reprezentare grafică, notare pe desene, alegere), a abaterilor de formă macro şi 
microgeometrice, a abaterilor de orientare şi poziţie relativă a suprafeţelor. 

 Cunoaşterea tipurilor de toleranţe şi ajustaje pentru îmbinări specifice ingineriei mecanice 
(asamblări cu rulmenţi, asamblări conice, filetate, cu pană paralelă şi pană disc). 

 Cunoaşterea metodelor şi mijloacelor universale de control al dimensiunilor liniare la piese de 
formă simplă din structura ansamblurilor mecanice. 

Conţinut8 
(descriptori) 

Interschimbabilitate, precizia prelucrării, precizia dimensională, a formei, a orientării, a poziţiei 
relative a suprafeţelor, dimensiuni, abateri limită, toleranţa dimensiunii, ajustaje, control, măsurare, 
verificare, metodă de măsurare, schemă de măsurare, mijloace de măsurare, tehnica măsurării, 
rezultatul măsurării. 

 

Sistemul de evaluare 
Programare 

probe9 
Pondere în nota finală 

(nota minimă)10 

Evaluarea 
pe parcurs 

Teste pe parcurs  Săpt. 1- 14 25% 

Activitate la seminar/laborator/proiect/practică Săpt. 13, 14 25% 

Lucrări de specialitate, teme de casă - % 

Evaluarea 
finală 

Forma de evaluare finală11 Examen Sesiune 

50% 

Probe şi condiţii de desfăşurare a acestora: 
1. oral; sarcini: rezolvare aplicaţii numerice; condiţii de lucru: 

standarde, caiet de laborator; pondere 60%; 
2. oral; sarcini: răspuns la două subiecte de teorie; condiţii de lucru:; 

pondere 40%; 

 

Titular curs Şef de lucrări dr. ing. Cioată Florentin  

Titular(i) aplicaţii Şef de lucrări dr. ing. Cioată Florentin  
 

                                                           
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


