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FIŞA DISCIPLINEI  

Denumirea 
disciplinei 

INTRODUCTION TO THEORY 
OF ELASTICITY, PLATES AND 

SHELLS 
Codul disciplinei 5.DD.OB39 

Anul de studiu III Semestrul 5 Tipul de evaluare finală (E, CO, V) CO 

Regimul disciplinei (OB – obligatorie,                                 
OP – opțională, FC – facultativă) 

OB Număr de credite 6 

Total ore din 
Planul de 

învățământ 

28 
Total ore studiu individual 

14 
Total ore pe 

semestru 

42 

Categoria 
formativă a 
disciplinei 

DPF– fundamentală, PTG – tehnică generală, PIG – inginerească generală, 
PET – economică și tehnologică generală, DPS – de specialitate, ELS – 
educație și pentru promovarea valorilor democrației, tehnicii de 
comunicare și limbilor străine, DPD – proiect de diplomă, DPP – pregătire 
psihopedagogică. 

PTG 

Titularul(a) 
disciplinei* 

S.l.dr.ing. Chitez Adriana-Silviana 

 

Facultatea 
Facultatea de Inginerie in Limbi Straine 
 

 Numărul total de ore pe 
săptămână din Planul de 

învățământ Domeniul de studii  Inginerie Civila 

Ciclul de studii (Licență, 
Masterat, Doctorat) 

Studii de Licență  
Total C S L P 

Programul de studii 
(Specializarea) 

Inginerie Structurala in limba engleza 
(Structural Engineering) 

 
2 1 1   

 

Precondiții de curriculum State of stress and strain from Strength of Materials 

Competențe profesionale 
vizate de disciplină  
 

This course is a core required course for graduate students in 

the fields of Solid Mechanics and Continuum Mechanics. It 

enables the study of the material behavior in the small-

deformation elastic regime characterizing the majority of 

engineering applications including rectangular, circular and 

annular plates and also shells of revolution in symmetrical 

loading. The course equips students with the knowledge and 

mathematical tools necessary to model and analyze a very wide 

range of problems in the Engineering and Applied Sciences. It 

provides students with a firm foundation for a thorough 

understanding of existing developments in these areas and for 

extending them in response to the emerging needs and demands 

of the engineering profession.   

 



Conținutul disciplinei (se vor detalia: conținutul cursului,  numărul de ore de predare pentru fiecare capitol 
al acestuia, lucrări de laborator, lucrări practice, proiect şi altele), numărul total de ore, bibliografia) 

Curs 
Metode de 

predare  
Nr. de ore 

alocate 

1. Elements of Linear Theory of Elasticity. Assumptions.   
Basic equations. Plane stress and strain problems. Airy’s function.  

Cu suport 
digital 

4 

2. Thin Plates with Small Deflections. Definitions and Hypothesis. 
Internal Resultants. Governing Equations. Boundary Conditions. 
Analytical methods for Rectangular Thin Plates: Navier’s Method, 
Levy’s Method and Strip Method 

Cu suport 
digital 

4 

3. Thin Plates with Small Deflections. Circular Thin Plates in 
Axisymemetrical Bending. State of Stress and Strain. Internal 
Forces and Couples. Governing Equations. Boundary conditions.  

Cu suport 
digital 

3 

4. Thin Shells of Revolution in Membrane Theory. Definitions. 
Symmetrically Loaded and Supported Thin Shells of Revolution in 
Membrane Theory. Internal Resultants. Governing Equations. 
Boundary Conditions. 

Cu suport 
digital 

3 

TOTAL ORE 14 

 

Activități aplicative 

Tipuri de lucrări 
(seminar, 
laborator, 

lucrari practice, 
proiect) 

Denumirea lucrărilor 

Metode 
de lucru 

cu 
studenții 

Nr. de 
ore 

alocate 

Seminar 
Plane stress problem. Solution for stresses and Airy 

function. 

Cu 
suport 
digital 

2 

Seminar 
Plane strain problem. Solution for stresses and Airy 

function. 
2 

Seminar Rectangular plates. Strip Method 2 

Seminar Circular and annular plates. Analytical solution 4 

Seminar 
Symmetrically Loaded and Supported Thin Shells of 
Revolution in Membrane Theory. Analytical solution 

4 

TOTAL ORE 14 

Bibliografie recomandată  (Cel puțin un titlu bibliografic sa fie al titularului de disciplina): 

1. A.C. Ugural, Stresses in Plates and Shells, Mc Graw Hill, New York, 1981 

2. Timoshenko SP and Goodier N, Theory of Elasticity, Third Edition, McGraw-Hill, New 

York, 1970 

3. Timoshenko SP and Woinowsky-Krieger K, Theory of Plates and Shells, McGraw-Hill, 

New York, 1959 

 
 
 
 



Evaluare 
Ponderea în procente din 

nota finală  
Răspunsurile la examinarea finală  
Susținerea lucrărilor practice de laborator  
Susținerea finală a proiectelor  
Testarea periodică prin lucrări de control 20 
Testarea continuă pe parcursul semestrului  
Referate elaborate în afara orelor de curs și de lucrări practice   
Participarea la orele de curs și aplicații 20 
Alte activități (teme de casa)…………………………….…. 60 
Descrieți modalitatea practică de evaluare finală: Fiind vorba de un colocviu, conform 
Regulamentului privind desfasurarea activitatiilor didactice asistate prin comunicatii electronice de la 
distanta (on-line) in UTCB, revizuit in 22.09.2020 evaluarea se face pe parcurs. 

 

Numărul total de ore de studiu individual (fiecare rând se completează după caz) 

Studiul notițelor de curs 4  Pregătirea pentru examinarea finală 4 
Studiul suporturilor de curs - manuale, cărți 
etc. 

  Participarea la consultații 2 

Studiul bibliografiei minimale recomandate   Documentarea în teren  
Activitățile specifice de pregătire pentru 
seminar,  proiect, laborator etc. 

  
Documentarea suplimentară în 
bibliotecă 

 

Elaborarea de teme, referate, eseuri etc. 4  Documentarea prin rețeaua internet  
Pregătirea pentru lucrări de verificare 2  Alte activități ………………….….  
Pregătirea pentru prezentări orale   ……………………………...…….  

TOTAL ore studiu individual pe semestru  14 

 
Semnături: 

Data completării: 

Titularul de curs 

(Titlul didactic, numele si 
prenumele) 

Titularul de seminar / laborator / 
lucrări practice / proiect 

(Titlul didactic, numele si 
prenumele) 

2020 Ș. l. dr. ing. 

Adriana-Silviana Chitez 

Ș. l. dr. ing. 
Adriana-Silviana Chitez 

 

 

 

Director de Departament 

(Titlul didactic, numele si prenumele) 

Conf. dr. ing. Ionuț Răcănel 

 

 

 
 


