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Așa cum spunea istoricul și politicianul român Nicolae IORGA (1871–1940), „De fiecare dată când deschizi 
o carte înveți ceva”. Într-adevăr, calculul ingineresc – o componentă esențială în procesul de proiectare, presupune 
efortul și contribuția unei echipe multidisciplinare de specialiști. Orice echipament trebuie realizat în așa fel încât 
funcționarea lui să fie sigură, în condițiile îndeplinirii unor cerințe dimensionale, de gabarit, tehnologice, de 
execuție, de fiabilitate, de cost etc. Satisfacerea și îndeplinirea acestor cerințe, conduce la impunerea unor restricții 
în realizarea corectă a calculului ingineresc. 

Prin conceperea și apariţia volumelor de Compendii din rezistența materialelor, autorii și-au propus să ofere 
o bază, o temelie solidă în formarea şi fundamentarea unei gândiri tehnice şi logice atât de necesare în realizarea 
unui suport durabil în activitatea inginerească. Compendii din rezistența materialelor reprezintă expuneri rezu-
mative, sintetice ale ariilor de interes manifestate de autorii lucrării și care logic, nu își propun să epuizeze 
subiectele tratate. 

Compendii din rezistența materialelor reprezintă expuneri rezumative, sintetice ale ariilor de interes dovedite 
de autorii lucrării, completând cunoștințele de bază ale inginerului, cunoștințe de specialitate dobândite în sistemul 
învățământului superior tehnic, întregind principiile fundamentale și conceptele proiectării și exploatării sistemelor 
mecanice, realizând sistematizarea anumitor aspecte din vastul domeniu al ingineriei mecanice. 

Structura și conținutul cărţii COMPENDII DIN REZISTENȚA MATERIALELOR urmăreşte într-o 
oarecare măsură dezvoltarea lucrării de Rezistenţa materialelor, elaborată în două volume de coordonatorul 
lucrării, Prof.univ.em.Dr.Ing. Mircea BEJAN în anul 1982, completată în ediţiile următoare, cărţi folosite de serii 
întregi de studenţi şi care au constituit suport în realizarea şi altor cursuri apărute ulterior sub semnătura unor 
distinşi colegi. Cartea conține aspecte importante din activitatea de pregătire doctorală a autorilor, din studiile și 
cercetările specifice temelor de doctorat abordate. 

Cităm cu plăcere din cuvintele Prof.univ.Dr.Ing. Ioan SZÁVA de la Universitatea „Transilvania” din Brașov, 
unul din referenții oficiali a lucrării analizate: „Tematica abordată este de mare actualitate şi utilitate, iar lucrarea 
în ansamblu satisface întru totul cerinţele impuse unui tratat tehnic modern. Întreaga lucrare este caracterizată 
printr-o înaltă ţinută ştiinţifică, limbajul utilizat fiind clar şi concis, autorii fiind nu numai teoreticieni cu o 
pregătire temeinică, dar şi practicieni/cercetători consacraţi”. 

Cui se adresează o asemenea lucrare? Să ne gândim la cei ce-și pregătesc teze de doctorat în domeniul 
ingineriei mecanice; la absolvenții universităților tehnice care vor să-și sistematizeze cunoștințele tehnice 
dobândite de-a lungul studiilor universitare; la cercetătorii și inginerii proiectanți în domeniile construcțiilor 
inginerești; în domeniul învățământului tehnic superior, a logicii tehnicii și ingineriei. Pe ansamblu, lucrarea 
Compendii din rezistența materialelor rămâne deschisă unor tratări viitoare. 

Suntem onoraţi să cităm pe D-nul Prof.univ.Dr.Ing.Eur.Ing. Tiberiu Dimitrie BABEU, de la Universitatea 
„Politehnica” din Timișoara, membru al Academiei de Ştiinţe Tehnice din Romania, despre această lucrare: 
„Considerăm că această primă iniţiativă de apariţie a COMPENDIILOR DIN REZISTENŢA MATERIALELOR 
ESTE O reuşită genială. După cele 2 volume apărute în condiţii de excelenţă şi acest volum păstrează aceeaşi 
ţinută de înalt nivel şi fără cusur. Scrisă într-un stil tehnic atractiv, COMPENDIILE, îşi vor găsi un loc de cinste 
în biblioteca fiecăruia dintre noi, pentru însuşirea şi transmiterea iubirii noastre „Rezistenţa materialelor” atât de 
utilă nouă şi altora”. 

Respectuoase mulţumiri domnilor profesori universitari Tiberiu Dimitrie BABEU, Augustin CREȚU, Ioan 
SZÁVA și Dan MÂNDRU, specialişti recunoscuţi pe plan național și internațional, care au binevoit să parcurgă 
manuscrisul şi să facă asupra unor aspecte observaţii de care am ţinut cu prisosinţă seama. 

Lucrarea a fost realizată sub egida editurilor AGIR Bucureşti şi MEGA Cluj-Napoca. Mulţumiri din partea 
autorilor domnului inginer Cristian SINCOVICI, directorul Editurii MEGA și întregului colectiv care a realizat și 
prezentat această lucrare în condiţii deosebite. 
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Pe coperta a 4-a a volumului pe care-l prezint, am sintetizat: ”Considerăm că această 

primă inițiativă de apariție a COMPENDIILOR DIN REZISTENȚA MATERIALELOR, este o 

reușită genială. După cele 2 volume apărute în condiţii de excelenţă şi acest volum păstrează 

aceeaşi ţinută de înalt nivel şi fără cusur. Întreg volumul este redactat clar şi sugestiv, fiind un real 

îndemn la cunoaştere şi dezvoltare. Tematica abordată aduce noi argumente la dezvoltarea 

REZISTENŢEI MATERIALELOR şi nu numai. Se poate aplica cu mare plăcere indicaţia acad. 

Mircea MALIŢA, despre cum trebuie citită şi studiată o carte, de la o privire iniţială la parcurgerea 

cu creionul şi hârtia care merită! Cu cât numărul de volume și pagini crește și aprecierile sunt mai 

profunde și mai valoroase. Scrisă într-un stil tehnic atractiv, COMPENDIILE, își vor găsi un loc de 

cinste în biblioteca fiecăruia dintre noi, pentru însușirea și transmiterea iubirii noastre "Rezistența 

Materialelor" atât de utilă nouă și altora. Felicit colectivul de autori în frunte cu profesorul emerit 

Mircea BEJAN pentru prea frumoasa carte care ne-o oferă. Cum totul este în mişcare şi dezvoltare, 

îi urăm profesorului BEJAN, profesor clujean, născut timişorean, încă multe succese, competenţa şi 

talentul deosebit spunându-și cuvântul. Recomand cu multă căldură apariţia volumului 3”. 

Cel de-al treilea volum al lucrării se desfășoară pe 620 de pagini, conţine 7 mari capitole, 

un număr de peste 292 figuri şi grafice, 56 tabele precum şi peste 42 de Anexe (dezvoltate pe 55 de 

pagini) deosebit de utile şi logic – la fiecare capitol, sunt indicate referinţe bibliografice de ultimă 

oră (în total peste 227 poziții bibliografice).  

Așa cum spunea istoricul și politicianul român Nicolae IORGA (1871-1940), ”De fiecare 

dată când deschizi o carte înveți ceva”. Într-adevăr, calculul ingineresc -  o componentă esențială 

în procesul de proiectare, presupune efortul și contribuția unei echipe multidisciplinare de 

specialiști. Orice echipament trebuie realizat în așa fel încât funcționarea lui să fie sigură, în 

condițiile îndeplinirii unor cerințe dimensionale, de gabarit, tehnologice, de execuție, de fiabilitate, 

de cost etc. Satisfacerea și îndeplinirea acestor cerințe, conduce la impunerea unor restricții în 

realizarea corectă a calculului ingineresc.  

 Conceptul actual de „fitness for service“ (utilitate pentru funcționare) este fenomenul unitar 

de evaluare a stării unui sistem, a unei construcții inginerești, a unei instalații, de găsire a 

problemelor apărute și de rezolvare a lor din punctul de vedere al ingineriei. Iar pentru aceasta, 

aspectele de bază, cunoștințele esențiale, fundamentale privind rezistența materialelor, sunt 

obligatorii. Compendii din rezistența materialelor reprezintă expuneri rezumative, sintetice ale 

ariilor de interes dovedite de autorii lucrării, completând cunoștințele de bază ale inginerului, 

cunoștințe de specialitate dobândite în sistemul învățământului superior tehnic, întregind 

principiile fundamentale și conceptele proiectării și exploatării sistemelor mecanice, realizând 

sistematizarea anumitor aspecte din vastul domeniu al ingineriei mecanice. Iată pe scurt, o 

prezentare a conținutului. 

În Capitolul 8 ”Încovoierea plană” sunt sintetizate noţiunile de bază privind încovoierea 

plană a grinzilor drepte, cotite şi cadre. Efectul forţelor tăietoare este minuţios dezvoltat, iar 

calculul complet al unor structuri plane este ilustrat prin exemple sugestive. Capitolul 9 ”Sisteme 

static nedeterminate” este consacrat prezentării concise a analizei structurilor static nedeterminate 

evaluarea stării de tensiuni; analiza stării de deformaţii prin utilizarea unei game largi de metode 

de calcul; ilustrarea bogată prin exemple practice ale acestora. Capitolul 10 analizează problema 

solicitărilor dinamice, un aspect deosebit de important al calculului ingineresc real. Sunt 

prezentate în detaliu: efectul forţelor de inerţie; efectul aplicării prin şoc a unei sarcini; 



prezentarea principalelor metode moderne de investigare ale parametrilor dinamici la materiale 

des utilizate în inginerie. Capitolul 11, „Parapete de protecţie la drumuri”, oferă o sinteză utilă 

privind modalitatea evaluării stării tensionat-deformate şi a optimizării unei structuri de mare 

importanţă - parapetul de protecţie de pe căile rutiere. Sunt evaluate critic acele criterii care stau 

la baza realizării unui parapet sigur şi fiabil, soluţii constructive existente şi noi (propuse de 

autori), precum şi tipurile de încercări mecanice ale materialelor constitutive ale acestora. 

Capitolul 12, “Analiza matematică a parapetelor metalice la impact„ prezintă aspectele de bază ale 

calculului analitic la impact al parapetelor metalice. După analiza teoretică a fenomenelor de 

bază, autorii oferă metodologia analizei propriu-zise, ţinând seama de solicitarea prin şoc a 

parapetului de către vehicul. În Capitolul 13 „Analiza numerică a parapetelor de protecţie”sunt 

prezentate principiile de bază ale analizei numerice aferente aceloraşi structuri de mare 

importanţă. Se oferă o serie de rezultate concrete, deosebit de utile celor din domeniu. Un 

subcapitol deosebit de util şi promiţător este cel legat de principiile Analizei dimensionale, care 

permite o analiză teoretică şi experimentală uşoară pe modele reduse la scară a unor structuri 

complexe, pe baza unui număr minim de investigaţii experimentale preliminare, metoda folosită în 

studiul parapetelor dovedindu-și utilitatea. 

 Ultimul capitol, 14, este consacrat studiului detaliat al caracteristicilor mecanice ale 

pieselor turnate. Sunt analizate caracteristicile mecanice ale principalelor aliaje de aluminiu; 

corelaţia dintre structura şi proprietăţile lor mecanice; influenţa procesului de solidificare asupra 

proprietăţilor mecanice; problema microporozităţii, respectiv a contracţiei pieselor turnate asupra 

calităţii pieselor realizate. De menționat că autorul acestui capitol, Tiberiu Lehene, și-a susținut cu 

brio teza de doctorat, fiind declarat doctor în inginerie mecanică.  

Citez cu plăcere din cuvintele Prof.univ.Dr.Ing. Ioan SZÁVA de la Universitatea 

”Transilvania” din Brașov, unul din referenții oficiali a lucrării analizate. ”Tematica abordată 

este de mare actualitate şi utilitate, iar lucrarea în ansamblu satisface întru totul cerinţele impuse 

unui tratat tehnic modern. Întreaga lucrare este caracterizată printr-o înaltă ţinută ştiinţifică, 

limbajul utilizat fiind clar şi concis, autorii fiind nu numai teoreticieni cu o pregătire temeinică, dar 

şi practicieni/cercetători consacraţi….Susţin publicarea acestei valoroase lucrări într-un număr cât 

mai mare în folosul actualilor şi viitorilor ingineri. Le recomand călduros autorilor publicarea 

într-un viitor apropiat şi a unor volume suplimentare cu alte aspecte utile Ştiinţelor 

Inginereşti….Îmi exprim sincerele mele felicitări pentru realizarea acestei frumoase şi valoroase 

lucrări !” 

Lucrarea este caracterizată printr-o înaltă ţinută ştiinţifică, limbajul utilizat este clar şi 

concis, iar bogata ilustrare în figuri şi grafice contribuie la înţelegerea uşoară şi rapidă a 

fenomenelor prezentate, în ansamblu îndeplinind întru totul cerinţele impuse unui tratat tehnic 

modern. Prin modul meticulos şi sistematic de abordare, autorii ne ajută să parcurgem împreună 

etapele specifice cercetării ştiinţifice aplicative, plecând de la identificarea, caracterizarea şi 

analiza fenomenelor, şi ajungând la elaborarea şi efectuarea unor investigaţii teoretice şi 

experimentale de mare fineţe şi acurateţe. Lucrarea cuprinde referiri la cele mai recente/noi ediții 

ale Standardelor și Codurilor aplicabile. Se adresează cercetătorilor și inginerilor proiectanți în 

domeniile construcțiilor inginerești, celor din domeniul învățământului tehnic superior, celor ce-și 

pregătesc teze de doctorat în domeniul ingineriei mecanice, absolvenților universităților tehnice 

care vor să-și sistematizeze cunoștințele tehnice dobândite de-a lungul studiilor universitare. 

Forma de prezentare şi conţinutul, vin să dovedească faptul că, autorii sunt nu numai teoreticieni 

cu o pregătire temeinică, dar şi practicieni/cercetători consacraţi. 

 

Prof.univ.em.Dr.Ing.Eur.Ing. Tiberiu Dimitrie BABEU 

Universitatea Politehnica din Timișoara 

Membru al Academiei de Științe Tehnice din România 

Președintele Sucursalei Timiș a AGIR 
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Suntem conştienţi de rolul informaţiei, de necesitatea permanentă de a şti, de a pătrunde şi 

a cunoaşte tainele ce ne înconjoară. Ceea ce ştim se demodează, se învecheşte rapid. O întreagă 

viaţă de om este insuficientă pentru a cuprinde tot ce apare, tot ce se inventează, tot ce se 

realizează ! Şi atunci, în efortul continuu de a dobândi cât mai multe cunoştinţe, din nevoia de 

cunoaştere, s-a născut „Compendii din Rezistența materialelor”. 

Cele două volume ale lucrării se întind pe 838 pagini (488 pagini în volumul 1 şi 350 pagini 

în cel de-al doilea, conţin 7 mari capitole (4 în volumul 1 şi 3 în volumul 2),  un număr de peste 200 

figuri şi grafice, precum şi peste 40 de Anexe deosebit de utile şi logic – la fiecare capitol, sunt 

indicate referinţe bibliografice de ultimă oră. 

În Capitolul 1 ”Analiza solicitărilor în elementele sistemelor mecanice” sunt sintetizate 

noţiunile de bază privind solicitările simple şi compuse ale elementelor structurale din sistemele 

mecanice. Merită să fie evidenţiate şi o serie de aspecte noi, utile calculelor inginereşti, cum sunt 

printre altele şi cele referitoare la Eurocodurile în viziunea ASRO.  

 Capitolul 2 ”Studiul  experimental  al tensiunilor şi deformaţiilor” este consacrat 

prezentării concise a principalelor metode experimentale utilizate în evaluarea stării tensionat-

deformate a corpurilor solide. Pe lângă cele cunoscute şi larg utilizate, cum sunt Tensometria 

mecanică, opto-mecanică şi electrică, autorii analizează şi principiile de bază ale Metodei franjelor 

Moiré, ale lacurilor casante, ale causticelor, precum şi ale Corelării digitale a imaginilor. 

Bibliografia de la sfârșitul capitolului oferă un punct solid de plecare (şi de documentare) celor 

interesaţi în aprofundarea cunoştinţelor. 

Capitolul 3 ”Tehnici și metode inovative pentru studiul stării de tensiuni și deformații” 

analizează o serie de metode inovative pentru evaluarea stărilor tensionat-deformate ale corpurilor 

solide, cum sunt: fotoelasticimetria clasică, aceea prin reflexie, respectiv Corelarea digitală a 

imaginilor (prezentă în detaliu). În continuare, spre ilustrare, sunt prezentate o serie de rezultate 

teoretice şi experimentale utile privind analiza roboţilor industriali seriali de tip RT. Acest capitol 

valoros se încheie cu o serie de concluzii utile şi prezentarea unor referinţe bibliografice de ultimă 

oră şi de mare utilitate celor din domeniu. 

 În Capitolul 4 ”Tensiuni remanente în construcții inginerești. Metoda găurii oarbe” autorii 

oferă o sinteză deosebit de utilă privind modalitatea evaluării tensiunilor remanente din structurile 

inginereşti. După prezentarea cauzelor care determină apariția tensiunilor remanente şi ale 

metodelor de detensionare uzuale, autorii analizează în mod temeinic metoda rozetelor 

tensometrice. Concluziile de la finele capitolului vin să sublinieze calităţile de buni practicieni a 

autorilor. 

”Vibraţii în suspensia vehiculelor feroviare”, conținutul Capitolului 5 prezintă aspectele de 

bază ale vibraţiilor din suspensia vehiculelor feroviare. După analiza teoretică a fenomenelor de 

bază, autorii oferă metodologia analizei experimentale a vibraţiilor (măsurare şi evaluare), 

prezentând standurile proiectate, realizate și folosite. 

 În Capitolul 6 ”Comportarea la oboseală a sârmelor și cablurilor de oțel” sunt prezentate 

principiile de bază ale comportării la oboseală a sârmelor şi cablurilor de oţel. În acest sens 

autorii analizează: standardele aferente acestor elemente structurale; elementele şi principiile de 

bază ale calculelor uzuale de rezistenţă; modalitatea de prevenire a coroziunii prin zincare termică 

şi electrolitică; comportarea la oboseală ale acestora (cu referiri concrete la firele flexibile); 



analiza numerică a fenomenului de oboseală, precum şi determinarea experimentală a rezistenţei 

lor la oboseală. 

Capitolul 7 ”Elemente de construcţii metalice” este consacrat studiului elementelor de 

construcţii metalice. În acest sens, după prezentarea problematicii generale a proiectării sigure şi 

economice a construcţiilor metalice, autorii analizează temeinic grinzile cu zăbrele, precum şi 

particularităţile unor elemente de construcţii, cum sunt stâlpii. O serie de aplicaţii utile încheie 

această sinteză din Mecanica aplicată, un capitol valoros și deosebit de util specialiștilor din 

proiectarea și exploatarea construcțiilor inginerești. Bibliografia generală, de ultimă oră, de la 

finele capitolelor acestui al doilea volum oferă de asemenea un reper sigur celor din domeniu. 

Fiecare capitol este tratat unitar, fiecare în parte putând constitui un studiu integral/deplin, 

reprezentând expuneri rezumative, sintetice ale ariilor de interes manifestate de autorii lucrării. 

Autorii folosesc unităţile de măsură ale Sistemului Internaţional, notaţii şi simboluri comune şi 

altor discipline inginereşti ştiind că adaptarea noţiunilor şi datelor selectate din bibliografie, la 

unitatea şi spiritul lucrării, ridică gradul de înţelegere şi receptare a mesajului transmis. Lucrarea 

– pretenţioasă în prezentare, este scrisă corect, limbajul utilizat fiind clar şi concis, bogata 

ilustrare în figuri şi grafice contribuind la înţelegerea uşoară şi rapidă a fenomenelor prezentate, 

fiind caracterizată printr-o înaltă ţinută ştiinţifică.   

În concluzie, spicuim din analizele prezentate de referenții științifici a volumelor: ”Tematica 

abordată este de mare actualitate şi utilitate, iar lucrarea în ansamblu satisface întru totul cerinţele 

impuse unui tratat tehnic modern”, ”Prin modul meticulos şi sistematic de abordare, autorii ne 

ajută să parcurgem împreună etapele specifice cercetării ştiinţifice aplicative, plecând de la 

identificarea, caracterizarea şi analiza fenomenelor, şi ajungând la elaborarea şi efectuarea unor 

investigaţii teoretice şi experimentale de mare fineţe şi acurateţe”; ”Părţile analitice şi grafice ale 

lucrării se împletesc şi se completează organic, oferind un caracter unitar, modern şi 

interdisciplinar într-un domeniu de mare interes economic” ; ”Forma de prezentare şi conţinutul, 

vin să dovedească faptul că, autorii sunt nu numai teoreticieni cu o pregătire temeinică, dar şi 

practicieni/cercetători consacraţi”. 

Cui se adresează o asemenea lucrare ? Să ne gândim la cei ce-și pregătesc teze de doctorat 

în domeniul ingineriei mecanice; la absolvenții universităților tehnice care vor să-și sistematizeze 

cunoștințele tehnice dobândite de-a lungul studiilor universitare; la specialiştii în domeniu, 

cercetătorii și inginerii proiectanți în domeniile construcțiilor inginerești; în domeniul 

învățământului tehnic superior, a logicii tehnicii și ingineriei. Iar sistematizarea unor aspecte din 

Mecanica aplicată, este trebuincioasă şi folositoare tuturor inginerilor, tuturor specialiştilor care 

proiectează, exploatează şi întreţin construcţii inginereşti. 

Cei care răsfoiesc cele două volume „Compendii din Rezistența materialelor” vor stabili 

trebuinţa şi utilitatea lor, deoarece aşa cum spunea Anatole France, „Orice carte are tot atâtea 

exemplare diferite, câţi cititori are …”, iar poetul englez Wystan Hugh AUDEN, ”O carte 

adevărată nu este una pe care o citim, ci una care ne citeşte”. Pe ansamblu, lucrarea Compendii 

din rezistența materialelor rămâne deschisă unor tratări viitoare. 

Cantitatea de informaţie în domeniu pusă la dispoziţie de autorii cărţilor prezentate 

constituie indubitabil îmbogăţirea cunoştinţelor tehnice, cunoştinţe atât de necesare astăzi. 

Felicitări pentru strădania, munca, cunoştinţele şi efortul depus în acest sens ! 
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