TEMATICA
Examen de admitere la programele de studii universitare de masterat
- proba scrisă –
Specializările: Arhitectură navală (lb.Eng.),
I. Capitole speciale de Teoria navei
1. Concepte geometrice de bază:
- Dimensiunile principale ale navei
- Coeficienţi de fineţe
- Planul de forme al navei
2. Flotabilitatea navei
- Calculul elementelor flotabilităţii pe carenă dreaptă
- Curbele hidrostatice pe carenă dreaptă. Diagrama de carene drepte
- Calculul elementelor flotabilităţii pe carenă înclinată. Diagrama Bonjean
3. Stabilitatea iniţială a navei
- Raze metacentrice
- Înălţimi metacentrice
- Formulele metacentrice ale stabilităţii iniţiale
4. Stabilitatea navei la unghiuri mari de înclinare
- Stabilitatea statică la unghiuri mari de înclinare
- Stabilitatea dinamică la unghiuri mari de înclinare
- Diagramele de stabilitate statică şi dinamică
II. Capitole speciale de Constructia navei
1. Noţiuni fundamentale şi nomenclatura navală
- Noţiuni de bază
- Clasificarea navelor comerciale
- Grupele de mase care compun deplasamentul navei
- Scări de pescaj
- Bord liber minim
- Tonajul navelor
- Societăţi de clasificare
- Materiale utilizate la construcţia corpurilor de nave metalice
- Părţile principale ale structurii corpului navei
- Sisteme de osatură
- Suprastructuri şi rufuri
- Tancuri speciale şi tancuri de combustibil
- Parapet, balustradă, paiol, tunel al liniei de arbori
- Deschideri în punţi şi în învelişul exterior
- Arborada şi greementul navelor

2. Particularităţile constructive şi de exploatare a navelor comerciale
- Cargouri (cargou pentru mărfuri generale; cargou pentru cherestea; navă frigorifică;
vrachier)
- Nave specializate pentru transportul încărcăturilor unitare (navă port-container; navă Rollon/Roll-off)
- Nave tancuri (petrolier; navă de transportat gaze lichefiate; navă de transportat produse
chimice)
- Nave de pasageri

- Nave cu destinaţie specială sau auxiliare (spărgător de gheaţă; feribot; remorcher;
împingător)
- Nave destinate navigaţiei interioare
- Nave de pescuit
- Nave tehnice (dragă; şalandă; macara plutitoare; navă de ranfluare; doc plutitor; platformă
de foraj marin)
III. Capitole speciale de Instalaţii de Bord şi Punte

1. Noţiuni proprietăţi fluide ideale , viscoase.
2.Instalatii de bord:
- Tipuri de pompe , cetrifuge, volumice, axiale ,cuplaje hidraulice
- Sisteme de tubulaturi , serie , paralel
- Pompe in sisteme de tubulaturi .
- Instalatia de santina ,balast, reciclare balast
- Instalatii de stins incendiu
- Instalatii sanitare
- Instalatii de microclimat, HVAC
3.Instalatii de punte :
- Instalatia de ancorare, elemente, dinamica
- Instalatia de guvernare , elemente, dinamica
- Instalatia de manevra –legare
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