
 



SUBIECTE 

 pentru examenul de admitere la masterat  

 

specialităţile  582.2 “Ingineria materialelor şi articolelor de construcţie”,  

543.2  „Tehnologia produselor din ceramică şi sticlă” 

la disciplina ”Materiale de construcţii” 

                           

1.  Proprietăţile principale ale materialelor de construcţii. Caracteristicile fizice (densităţi, 

porozitatea).   

2. Caracteristici de structură a materialelor de construcţii (compactitatea, porozitatea, volumul de 

goluri, granulozitatea).  

3. Caracteristicile materialelor de construcţii privind comportarea la acţiunea apei (umiditatea, 

absorbţia de apă, permeabilitatea la apă, coeficientul de înmuere la apă, rezistenţa la îngheţ-

dezgheţ repetat).   

4. Caracteristici privind comportarea materialelor la acţiunea căldurii (coeficientul de dilataţie 

termică, capacitatea termică specifică, conductibilitatea termică, punctul de înmuiere).  

5.  Proprietăţile mecanice ale materialelor de construcţii (rezistenţa, duritatea, uzura, deformarea etc.  

6. Proprietăţile chimice şi tehnologice ale materialelor de construcţii. Metode de determinare a 

proprietăţilor. Metode de control nedistructiv.     

7. Proprietăţile deformative ale materialelor de construcţii (elasticitatea, plasticitatea, rezistenţa la   

oboseală, modulul de elasticitate).  

8. Materiale din piatră naturală. Determinarea rocilor şi mineralelor.   

9. Clasificarea rocilor după provenire. Caracteristica rocilor principale: magmatice, sedimentare şi 

metamorfice.  

10. Tipuri de roci folosite în construcţii. Produse din piatră pentru construcţii. Acţiuni agresive şi 

mijloace de protecţie a materialelor din piatră naturală.   

11. Materiale ceramice de construcţii. Scurt istoric. Determinarea. Clasificarea generală a produselor 

ceramice. Materia primă.   

12. Compoziţia şi structura argilei. Comportarea argilei la încălzire. Principii tehnologice de fabricaţie 

a produselor ceramice. 

13. Produsele ceramice pentru construcţii. Produse pentru zidarii. 

14. Corpuri ceramice pentru planşee. Materiale pentru învelitori. Tuburi ceramice. 

15. Produse ceramice pentru protecţii şi finisaje. Materiale refractare. Agregate de tip ceramic. Alte 

produse ceramice. 

16. Materiale şi piese din mase topite. Scurt istoric. Tipuri de sticlă şi produse din sticlă.     

17. Caracteristicele structurale ale sticlei. Proprietaţile tehnice ale sticlei.   

18. Produse de sticlă pentru construcţii. Principii tehnologice de producere a sticlei plane pentru 

construcţii.     

19. Elemente de zidărie şi placaje de sticlă. Fire şi fibre de sticlă. Reciclarea sticlei în construcţii.  

20. Materiale liante minerale. Dereminarea şi clasificarea substanţelor liante.  

21. Lianţi aerieni. Varul de construcţie. Materii prime. Principii de producere. Mecanismul prizei şi 

întăririi.   

22. Ipsosul şi lianţi de ipsos. Principiu de producere. Clasificarea.  Proprietăţile. Lianţi de ipsos cu 

adaosuri. 

23. Lianţii hidraulici. Clasificarea. Noţiuni despre varul hidraulic.  

24.  Cimentul portland. Determinarea. Tipuri de ciment. Compoziţia.   

25. Principii tehnologice de producere a cimentului portland. Hidratarea cimentului portland. Priza şi 

întărirea.   

26. Proprietaţile cimentului portland.   

27.  Adaosurile folosite la fabricarea cimentului. Cimenturi speciale.   

28. Cimentul aluminos. Compoziţia oxidică şi mineralogică. Hidratarea. Proprietaţile şi utilizările în 

construcţii ale cimentului aluminos.  



29. Betoane. Scurt istoric. Determinarea şi clasificarea. Materii prime pentru producerea betoanelor. 

Tehnologii de producere a elementelor de beton.   

30. Îngrijirea betonului proaspat. Lucrabilitatea. Consistenţa. Aptitudinea de compactare. Tendinţa de 

segregare.   

31. Caracteristicile betonului întărit. Caracteristicile fizice, mecanice şi de durabilitate.   

32. Factorii, care influenţează caracteristicile betonului. Influienţa apei de amestecare. Raportul A/C. 

Influenţa cimentului. Influenţa agregatului.   

33. Aditivi pentru betoane. Aditivi tensioactivi. Aditivi modificatori de priză/ întărire. Aditivi antigel. 

Adaosuri pentru betoane.   

34.  Influenţa temperaturii asupra vitezei de întărire şi a rezistenţei betonului.   

35. Betoane cu destinaţie specială (betoane hidrotehnice, rutiere, refractare şi betoane de protecţie 

împotriva radiaţiilor).   

36. Betoane usoare. Caracteristicile generale. Tipuri de beton uşor. Principii de producere. Betoane 

uşoare de rezistenţă. Betoanele de termoizolaţie.  

37. Piese prefabricate din beton armat. Rolul betonului armat in industria construcţiilor. Nomenclatura 

articolelor din beton armat. Metode de producere. 

38. Beton armat. Clasificarea şi nomenclatura elementelor din beton armat. 

39. Mortare de construcţii. Compoziţia şi clasificarea mortarelor. Materii prime pentru producerea 

mortarelor (lianţii, agregatul, aditivii şi coloranţii).   

40. Proprietaţile mortarului. Lucrabilitatea mortarului proaspăt. Contracţia şi fisurarea. Influenţa 

componenţilor. Rezistenţa mecanică.   

41. Mortare pentru zidărie. Mortare de tencuire şi gletuire. Mortare pentru utilizări speciale.   

42. Materiale din lemn. Compoziţia şi structura lemnului. Proprietăţile generale ale lemnului.  

43. Caracteristicile mecanice ale lemnului.   

44. Materiale de construcţii din lemn. Durabilitatea lemnului. Protecţia lemnului împotriva putrezirii 

şi focului.   

45. Materiale de izolaţie termică. Materiale de izolaţie fonică. Materiale de hidroizolaţie. 

46. Materiale pe bază de lianţi organici. Bitumuri. Clasificarea. Compoziţia şi structura bitumurilor. 

Proprietaţile tehnice ale bitumurilor.   

47. Materiale bituminoase pentru construcţii. Bitumuri modificate. Soluţii de bitum. Emulsii 

bituminoase. Suspensii de bitum. Masticuri bituminoase.   

48.  Materiale hidroizolante pe bază de bitum. Membrane bituminoase. Proprietăţile membranelor 

bituminoase. Tipuri de membrane bituminoase. Condiţii de utilizare.   

49. Materiale de protecţie şi de finisaj. Adezivi. Chituri. Materiale de vopsire.  

50. Amestecuri uscate. Clasificarea. Materia primă. Caracteristicile. Domeniile de utilizare. 

51. Amestecuri uscate pe bază de ipsos. Tehnologiile de producere. Proprietăţile. Domeniile de 

utilizare. 

52. Amestecuri uscate pe bază de ciment. Tehnologiile de producere. Proprietăţile. Domeniile de 

utilizare. 

53. Amestecuri uscate pentru lucrări speciale (autonivelante, hidroizolatoare, termoizolatoare, pentru 

protecţii anticorosive etc.).  

54. Polimerii. Clasificarea. Tehnologiile de producere. Proprietăţile. 

55. Polimerii obţinuţi prin metoda polimerizării. Caracteristica. Materialele de construcţii produse  pe 

baza lor. Domeniile de utilizare. 

56. Polimerii obţinuţi prin metoda policondensării. Caracteristica. Materialele de construcţii produse  

pe baza lor. Domeniile de utilizare. 

57. Materiale plastice. Proprietăţile generale ale materialelor plastice.   

58. Articole din asbociment. Tipurile. Caracteristicile Domeniile de utilizare. 

59. Materia primă pentru producerea articolelor din asbociment. Tehnologiile de producere a 

articolelor din asbociment. 

60. Materiale de vopsit. Materia primă. Tehnologiile de producere. Destinaţia.   
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Specialitatea  582.4 "Căi Ferate, Drumuri, Poduri" 

Compartimentul (proba I): "Topografie" şi "Topografie specială". 

Compartimentul: "Topografie". 

1.Sisteme de cordonate 

2.Sistemul de altitudini 

3.Orientare lonielor pe teren 

4.Problema geodezică direct şi inversţ 

5.Semnele convenţionale 

6.Teodolitul ,verificările şi reglările 

7.Măsurarea unghilor vertical,orizontale 

8.Drumuirile cu teodolitul 

9.Nivelment:Instrumente şi mire 

10.Ridicarea planimetrică 

11.Măsurarea distanţelor 

11.Determinarea distanţelor inacesibele 

12.Scări topografice 

13.Sistematizarea  pe vertical 

14.Date generale despre studiul geodesic al traseirilor liniare 

15.Ridicarea tahimetrică (altimetrică).Principiul 

16.Trasarea pe teren a diclivităţi de proiect 

17.Drumuirile de nivelment 

19.Calcule geodezice la proiectarea traseelor construcţilor liniare 

20.Calculul elementelor şi punctelor principale a curbei circulare 

21.Nivelarea longitudinala a traseului .Punctele de legătura şi intermediare 

22.Efectuarea sistematizari pe vertică 

23.Construirea unghiului ,segmentului proiectat.Trasarea pe terne a punctului cu cota proiectă 

24.Construirea pe teren apoziţiei planimetrice de proiect a punctelor prin metoda 

polară,coordonatelor rectangulare, intersecţilor unghulare, intersecţilor liniare, intersecţia 

aliniamentilor 

25.Observaţii asupra tasărilor construcţilor  

26.Observaţti asupra deplasarilor orizontale 

27.Determinarea înclinaţiei construcţilor faţă de vertical 

28.Nivelment geometric 

29.Nivelment trigonometric 

30.Efectuarea nivelmentului ethnic 

31.Efectuarea nivelmentului de ordinul IV 

32.Drumuirile cu teodolitul.Calculul 

33.Drumuirile cu teodolitul.Reprezentarea pe plan 

34.Ridicarea tahimetrică.Efectuarea 

35.Ridicarea tahimetrică.Prelucrarea materialelor 

36.Proiectarea traseului. Calcularea cotelor de proiect şi de execuţie 

37.Cum se calculează şi esenţa cotei axei de vizare 

38.Ridicarea tahimetrică.Reprezentare pe plan 

39.Unghiurile de orientare. Dependenţa dintre unghiurilor de orientare.Direcţile înainte şi inverse 

40.Unghiurile de direcţie ale liniilor adiacente. 

 

  Compartimentul: "Topografia Specială". 

1.Descriţi scopul şi probeleme cercetărilor topo-geodezice in domeniu construcţiilor rutiere 

2.Evaluaţi ordinea trasări de birou a construcţilor de drum, poduri şi căi ferate, în cadrul lucrărilor de 

proiectare. 



3.Determinaţilor volumele de lucrări topo-geodezice la trasarea în cîmp a construcţilor rutiere. 

Trasarea pichetlor şi profilelor transvesale. 

4.Definiţi şi descrţi constrcţia şi verificarea teodolitului optic 2Ts  şi a nivelilorutilizate la construcţia 

drumurilor şi podurilor. 

5.Descriţi criteriile de măsurare şi trasare a unghiulor uniu traseu stabilita drumurilor sau căi ferate . 

6.Evaluaţi elementele curbelor şi trasarea punctelor principale ,la execuţia lucrărilor specilale de 

topografie în trasarea construcţilor de drumuri. 

7. Evaluaţi elementele curbelor şi trasarea punctelor principale ,la execuţia lucrărilor specilale de 

topografie în trasarea construcţilor de căi ferate 

8.Evidenţiati criteriile de ridicare a terenului în construcţiile  rutiere , prelucrarea registrului de 

pichetaj  

9.Argumentaţi în ce condiţii special se execută trasarea detaliată a corbelor în plan,a curbelor convexe 

şi concave.Precizia lucrărilor de trasare  

10.Determinaţi lucrările de pregatie geodezică a proiectului pentru trecerea lui pe teren 

11.Determinaţi şi descriţi  principile lucrărilor de trasare, la execuţia lucrărilor de reabilitare, reparaţie 

şi recconstrucţia a drumurilor şi căiilor ferate. 

12. Descrieţi şi definiţi importanşa reţelelor geodezice de stat şi locale în procesul de execuţie a 

construcţiilor rutiere.Reţele geodezice special 

13.Evaluţi lucrările topografice speciale pentru restabilirea traseului şi pichetelor drumurilor şi căiilor 

ferate 

14.Determinaţi şi definiţi tipurile curbe existente pe drumuri şi lucrările topo-geodezice ce determină 

amplasarea acestor elemente în geometria drumurilor şi podurilor  

15. Descrieţi metodele trasării detaliate a curbelor circulare şi progressive 

16.Determinaţi lucrările de observaţii asupra trasărilor la drumurilor şi poduri.Trasarea pe terena a 

unghiurilor de proiect şi distanţelor cu teodolitul şi panglica. Trasarea cu ajutorul tahometrilor 

electronice, aparate laser, ş.a 

17. Determinaţi principiile de trasare a cotei de proiect la rambleu si debleu pentru amplasarea 

elementelor de construcţie a drumurilor si căilor ferate. 

18. Determinaţi înalţimile construcţiei de poduri prin metoda nivelmentului trigonometric. Trasarea pe 

teren a declivitaţii de proiect cu nivela şi teodolitul. 

19.Definiţi şi descrieţi principiile de trasare a axelor la construcţia podurilor utilizind metoda 

treangulaţiei sau poligonametriei 

20. Definiţi şi descrieţi principiile şi metodele de trasare a podurilor mari, utilizînd sisteme de 

poziţionare a axelor longitudinale a podurilor şi de poziţionare a axelor pilelor. 

 
Compartimentul (proba II): "Căi Ferate II", "Întreţinerea drumurilor" şi "Poduri de beton armat" 

Compartimentul: "Căi Ferate II". 

1.Numiţi elementele ce alcătuiesc suprastructura căii ferate.  

2. Numiţi părţile principale a şinei de  cale ferată în secţiune transversală. 

3. Clasificaţi traversele de cale ferată (rolul, caracteristicile, materialul, elementele geometrice a traversei).  

4. Caracterizaţi materialul mărunt de cale. 

5. Caracterizaţi joantele şi sistemele de prindere a şinelor cap în cap. 

6. Care sînt funcţiile şi alcătuirea prismei de balast.  

7. Forţele care acţionează asupra şinei de cale ferată. 

8. De ce şi unde se efectuează supraînălţarea căii.  

9. De ce se amenajează şine scurte în curbe. 

10. Clasificaţi aparatele de cale. 

11. Clasificaţi schimbătorul de cale simplu. 

12. Clasificaţi traversările de cale ferată. 

13. Ce se numeşte gabarit de liberă trecere.   

14. Ce se numeşte gabaritul materialului rulant. 

15. Ce se numeşte gabaritul de încărcare.       

16. Care este ecartamentul căii în aliniament. 

17. Care este ecartamentul căii în curbe.  



18. Amplasarea şi construcţia trecerilor la nivel.  

19. Clasificaţi şinele de cale ferată (rolul, caracteristicile). 

20.Numiţi elementele geometrice principale ale schimbătorului de cale simplu.   

 

Compartimentul: "Întreţinerea drumurilor". 

1. Acţiunea traficului rutier asupra drumurilor 

2. Acţiunea factorilor climaterici asupra drumurilor 

3. Caracteristicile stării funcţionale a drumurilor 

4. Metode de apreciere a uniformităţii suprafeţei de rulare 

5. Metode de apreciere a rugozităţii suprafeţei de rulare 

6. Metode de investigare a capacităţii portante a complexului rutier folosind echipamente statice. 

7. Metode de investigare a capacităţii portante a complexului rutier folosind echipamente dinamice. 

8. Metode de investigare a capacităţii portante a complexului rutier folosind echipamente Radar, Termograful 

în infraroşie şi Lazer RST. 

9. Uzura şi determinarea gradului de uzură a îmbrăcămintei rutiere. 

10. Clasificarea lucrărilor de întreţinere a drumurilor. 

11. Clasificarea geosinteticelor utilizate în lucrări de întreţinere a drumurilor. 

12. Aplicabilitatea geosinteticelor în întreţinerea straturilor bituminoase. 

13. Principii şi metode de organizare a lucrărilor de reparare şi întreţinere a drumurilor. 

14. Întreţinerea drumurilor pe timpul iernii (înzăpezirea drumurilor). 

15. Întreţinerea drumurilor pe timpul iernii (prevenirea şi combaterea poleiului). 

16. Tehnologii de întreţinere a îmbrăcăminţilor bituminoase. 

17. Tehnologii de întreţinere şi remediere a defecţiunilor îmbrăcăminţilor din  beton de ciment rutier. 

18. Reprofilarea şi regenerarea îmbrăcăminţilor bituminoase. 

19. Reciclare la rece şi la cald a îmbrăcăminţilor rutiere bituminoase. 

20. Executarea straturilor bituminoase foarte subţiri la rece şi utilizarea mixturilor asfaltice stocabile. 

 

Compartimentul: "Poduri de beton armat". 

1. Descrieţi pe scurt istoria dezvoltării lucrărilor de artă pe teritoriul R. Moldova, tenţie fiind pe podurile din 

beton şi beton armat. 

2. Descrieţi şi definiţi tipurile lucrărilor de artă. Elementele principale a podurilor, secţiuni. Determinarea 

parametrilor principali ai podurilor. Nivele la construcţia lucrărilor de artă. 

3. Descrieţi sistemele principale a podurilor de beton armat. Racordarea podului cu rambleele de acces. 

Stabilirea lungimii şi lăţimii lucrărilor de artă. 

4. Descrieţi gabaritele utilizate la construcţia podurlor. Gabarite de pe pod. Gabarite de sub pod. 

5. Definiţi şi descrieţi construcţia părţii carosabile şi îmbrăcămintea părţii carosabile a podurilor. 

6. Descrieţi importanţa scurgerea apelor la poduri de şosea şi căi ferate. Daţie exemple de sisteme de evacuare a 

apelor depe suprafeţele de poduri. 

7. Rosturi de dilataţie/deformare utilizate la construcţia podurilor din beton armat.  

8. Descrieţi şi structuraţi importanţa sistemelor şapelor hidroizolante utilzate pentru  podurile din beton armat. 

9. Descrieţi tipuri de secţiuni transversale la poduri cu grinzi şi dale. Materiale care stau la baza alcătuirii 

grinzilor/dalelor şi podurilor de beton armat. 

10. Infrastructura podurilor din beton armat. Tipurile de pile şi culee utilizate la proiectarea şi construcţia 

podurilor din beton armat. 

11. Particularităţile de pretensionare în elementele constructive a podului. Modele şi construcţia ancorelor la 

pretensionare a armăturii în elementele suprastructurii. 

12. Clasifiaţi şi descrieţi sarcinile şi acţiunile la poduri. Sarcini permanente de gruparea A. Sarcini temporare de 

gruparea B. Conform SNiP 2.05.03-84. Alcătuirea sarcinilor şi gruparea lor. 

13. Clasificaţi şi descrieţi sarcinile şi acţiunile la poduri. Sarcini temporare de gruparea B. Sarcini temporare de 

gruparea C. Conform SNiP 2.05.03-84. Alcătuirea sarcinilor şi gruparea lor. 

14. Definiţi în linii generale calculul elementelor de beton armat şi beton precomprimat. Solicitarea elementelor 

lucrărilor de artă pentru stările limită. 

15. Clasificaţi fundaţiile construcţiilor de poduri din beton armat. Fundaţii de mică adâncime/directe. 

16. Clasificaţi fundaţiile construcţiilor de poduri din beton armat. Fundaţii de mere adâncime/ fundaţii pe piloţi. 

17. Descrieţi însemnătatea transportării elementelor prefabricate pentru construcţia podurilor din beton armat. 

Descrieţi procedee de montare a grinzilor/dalelor şi elementelor prefabricate, în procesul lucrărilor de 

construcţie-montaj. 



18. Regula de amplasare a sarcinii temporare, verticală în secţiunea căii podului. 

19. Descrieţi şi modelaţi şantierul de construcţii a unei lucrări de artă (pod, viaduc, pasaj ş.a). Componeneţa 

edificiilor şi elementele de organizare pe şantier a acceselor pentru depozitarea materialelor şi articolelor de 

construcţie, mecanismelor şi utilajelor. 

20. Clasificaţi podeţele tubulare din beton armat ca parte a lucrărilor de artă. Criterii de importanţă, schiţe, tip, 

elemente constructive, amplasare, constructiv, procedee de execuţie. 

 

specialitatea 522.4 "Inginerie Mecanică în Construcţii" 

Compartimentul (proba I): "Organe de maşini" şi "Teoria maşinilor şi mecanismelor". 

1. Definiţia şi schema de principiu a maşinii. 

2. Noţiunea de cuplă cinematică. Formele constructive şi reprezentările convenţionale. 

3. Clasificarea cuplelor cinematice după toate criteriile cunoscute. Mobilitatea cuplei. 

4. Clasificarea lanţurilor cinematice şi formula structurală generală a lor. 

5. Scheme cinematice şi mobilitatea mecanismelor. 

6. Clasificarea mecanismelor în familii, structurală şi după mişcarea elementelor. 

7. Elemente şi cuple pasive. Echivalarea cuplelor. 

8. Formarea mecanismelor, transformarea structurală şi cinematică a lor. 

9. Deplasări şi traiectorii. Mişcarea absolută, de transport şi relativă. Definiţii. 

10. Centre instantanee de rotaţie. Teorema celor trei centre instantanee. 

11. Metode de determinare a vitezelor. Poligonul vitezelor. 

12. Metode de determinare a acceleraţiilor. Poligonul acceleraţiilor. 

13. Metode analitice de studiere a cinematicii mecanismelor. 

14. Forţele care acţionează asupra elementelor mecanismelor. 

15. Uniformizarea mişcării. Noţiuni generale. Justificarea existenţei volantului. 

16. Reglarea mişcării. Modalităţi de reglare a mişcării. 

17. Frecarea în cuplurile de translaţie, de rotaţie, elicoidale. 

18. Forţele de inerţie în mecanisme şi evaluarea lor. Reducerea forţelor de inerţie. 

19. Randamentul mecanic. Ecuaţia bilanţului energetic. 

20. Echilibrarea mecanismelor: noţiuni, condiţii, tipuri de echilibrări. 

21. Asamblări filetate. Tipuri de filete. Parametrii filetelor. Materiale pentru asamblările filetate. 

22. Momentul la cheie la înşurubarea piuliţei. 

23. Autofrânarea şi randamentul  cuplului elicoidal. 

24. Calculul filetului la rezistenţă. 

25. Calculul asamblării filetate solicitate cu forţă axială şi moment de strângere. 

26. Calculul asamblărilor filetate solicitate cu forţe paralele planului de joncţiune (bulonul situat în 

gaură cu joc). 

27. Îmbinări cu nituri. Tipurile niturilor şi îmbinărilor. Calculul la rezistenţă. 

28. Îmbinări cu pene. Tipurile, construcţiile şi calculul lor. 

29. Asamblări prin caneluri. Tipurile, construcţiile şi calculul lor. 

30. Asamblări prin ajustare cu strângere garantată. Tipurile, construcţia. Metode de asamblare. 

Calculul îmbinărilor solicitate cu forţe axiale.  

31. Calculul asamblărilor prin ajustare cu strângere garantată solicitate cu momente de torsiune şi de 

încovoiere. 

32. Asamblări cu cleme (brăţară elastică). Construcţii şi calcule la rezistenţă. 

33. Îmbinări prin sudură. Construcţii şi calcule de rezistenţă. 

34. Transmisii prin fricţiune. Variatoare. Factorii care determină calitatea transmisiei prin fricţiune. 

Cinematica şi relaţii dintre forţe. 

35. Transmisii prin curele. Cinematica şi geometria transmisiei. Relaţii dintre forţe. Alunecări în 

transmisie. Solicitarea arborilor şi reazemelor. 

36. Angrenaje dinţate. Noţiuni generale. Geometria şi cinematica angrenajelor evolventice cilindrice. 

37. Calculul la rezistenţă al angrenajelor cilindrice. 



38. Angrenaje conice. Tipurile, avantajele şi dezavantajele lor. Geometria angrenajelor. 

39. Transmisii planetare. Caracteristica, domenii de aplicare. Aspecte de calcul. 

40. Transmisii armonice. Construcţii. Relaţii cinematice. Avantaje şi dezavantaje. Calculul lor. 

41. Transmisii cu melc şi roată melcată. Parametrii geometrici. 

42. Transmisii cu melc şi roată melcată. Forţele în angrenaj. Randamentul.  

43. Transmisii cu melc şi roată melcată. Materiale pentru melc şi roata melcată. Ungerea şi răcirea 

transmisiei.   

44. Transmisii planetare precesionale. Clasificarea, construcţia, funcţionarea, avantaje şi dezavantaje. 

45. Transmisii prin lanţ. Clasificarea. Construcţia elementelor. Domenii de aplicare. 

46. Cinematica. Relaţii dintre forţe.  

47. Calculul transmisiilor prin lanţ. 

48. Transmisiile cu şurub şi piuliţă. Destinaţia. Raportul de transmitere. Particularităţile calculului 

filetului. 

49. Osii. Noţiuni generale. Calculul de dimensionare şi de verificare. 

50. Arbori. Destinaţia arborilor. Clasificarea, construcţia şi calculul de dimensionare. 

51. Calculul la oboseală  a arborilor şi osiilor. 

52. Lagăre de alunecare. Tipurile şi construcţia lor. Materiale pentru cuzineţi. Calculul lagărelor de 

alunecare. 

53. Rulmenţi. Clasificarea, construcţia. Criteriile de bază ale capacităţii de funcţionare şi de calcul. 

54. Alegerea rulmenţilor şi  marcarea lor. 

55. Cuplaje. Destinaţia şi clasificarea lor.  

56. Cuplaje fixe. Construcţia, domeniile de utilizare. Alegerea cuplajelor. 

57. Cuplaje cu flanşe. Construcţia, destinaţia. Calculul buloanelor montate cu joc şi fără joc. 

58. Cuplaje compensatoare rigide. Construcţia, domeniile de utilizare. Alegerea cuplajelor. 

59. Cuplaje elastice. Clasificarea şi construcţia lor. Domeniul de utilizare şi calculul lor. 

60. Cuplaje intermitente comandate şi automate. Clasificarea, destinaţia, construcţia şi relaţiile de 

calcul 
 

Compartimentul (proba II): "Exploatarea maşinilor de construcţii", "Tehnologia de reparaţie a 

maşinilor de construcţie" şi "Materiale de exploatare". 

 

Compartimentul: Tehnologia de fabricare a maşinilor de construcţii. 

1. Tipurile proceselor de producţie a maşinilor de construcţii. 

2. Procesul tehnologic de fabricare a maşinilor de construcţii. 

3. Metodele de confecţionare a pieselor. 

4. Procesul de asamblare a maşinilor de construcţii. 

5. Asigurarea fiabilităţii maşinilor de construcţii.  

6. Asigurarea calităţii de fabricare maşinilor de construcţii. 

7. Procesul de vopsire a maşinilor de construcţii. 

8. Tipurile de frecare a pieselor maşinilor de construcţii şi măsurile de prevenire a acestora. 

9. Materiale de exploatare utilizate la maşinile de construcţii. 

10. Rodajul maşinilor de construcţii. 

11. Încercarea maşinilor de construcţii. 

12. Tehnica securităţii la fabricarea maşinilor de construcţii. 

 

Compartimentul: Tehnologia de reparare a maşinilor de construcţii. 

1. Proiectarea întreprinderilor de reparare a maşinilor de construcţii. 

2. Formele organizatorice de reparare a maşinilor de construcţii. 

3. Procesul tehnologic de reparare a maşinilor de construcţii.  

4. Primirea în reparaţie şi demontarea maşinilor de construcţii. 

5. Spălarea şi defectarea pieselor maşinilor de construcţii. 



6. Metodele de determinare a defectelor pieselor maşinilor de construcţii. 

7. Controlul, sortarea pieselor şi elaborarea fişei tehnologice. 

8. Factorii influenţi în uzarea pieselor maşinilor de construcţii. 

9. Metodele de recondiţionare a pieselor maşinilor de construcţii. 

10. Recondiţionarea pieselor prin prelucrare mecanică. 

11. Recondiţionarea pieselor prin sudură. 

12. Recondiţionarea pieselor prin metalizare. 

13. Recondiţionarea pieselor prin depuneri electrolitice. 

14. Rodarea şi încercarea maşinilor reparate. 

15. Tehnica securităţii la repararea maşinilor de construcţii. 

 

Compartimentul: "Exploatarea maşinilor de construcţii". 

1. Regimurile de lucru ale maşinilor de construcţii şi caracteristica acestora. 

2. Determinarea componenţei parcului de maşini pentru executarea lucrărilor de construcţii. 

3. Pregătirea maşinilor de construcţii pentru exploatare. 

4. Întreţinerea exterioară a maşinilor de construcţii. 

5. Influenţa lubrifianţilor asupra funcţionării maşinilor de construcţii. 

6. Sistemul preventiv-planificat de deservire tehnică şi reparaţie. 

7. Influenţa calităţii combustibilului asupra funcţionării maşinilor de construcţii. 

8. Păstrarea, transportarea şi eliberarea materialelor de exploatare a maşinilor de construcţii. 

9. Tehnica de securitate la folosirea combustibililor, lubrifianţilor şi a lichidelor tehnice. 

10. Deservirea maşinilor de construcţii în perioada primăvară-vară şi toamnă-iarnă. 

11. Productivitatea maşinilor de construcţii. 

12. Păstrarea şi conservarea maşinilor de construcţii. 

13. Transportarea maşinilor de construcţii la locul de lucru. 

14. Montarea şi demontarea maşinilor de construcţii. 

15. Metodele de sporire a eficacităţii exploatării maşinilor de construcţii. 

16. Indicii de utilizare a parcului de maşini. 

17. Încercările maşinilor de construcţii. 

18. Modalităţile de pornire a motoarelor cu ardere internă la temperaturi joase. 
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