
STATICA 
 
1. Asupra barei cotite din figura actioneaza  4 forte. Se 

cunosc: BD||Ox, DF||Oz, 1F
r

||Oz, 2F
r

 se afla în planul 

xOy si face un unghi de 45o cu axa Ox, 3F
r

||Oy, 4F
r

||Ox, 
OB=4a, OA=AB, BD=2a, BC=CD, DF=3a, DE=a, 
F1=4Pa, F2=4Pa 2  , F3=F4=3Pa. Sa se determine: 

a)  torsorul de reducere al sistemului de forte în 
raport cu punctul O; 

b)  torsorul minimal si axa centrala a sistemului de 
forte. 

 
2. Asupra unei placi plane actioneaza un sistem de trei 

forte având marimile: F1=20 [N], F2=40 [N] si F3=20[N]. 
Sa se calculeze torsorul de reducere al acestor forte în 
punctul O si sa se determine axa centrala a sistemului de 
forte. 

 

 
3. Asupra cubului de latura a actioneaza sistemul de forte 

din figura, unde F1=F2= 2F  , F3= 3F  , F4=2F. Sa se 
determine: 

a)  torsorul de reducere al sistemului de forte în 
raport cu punctul O; 

b)  torsorul minimal si axa centrala a sistemului de 
forte. 

 

 
4. Asupra unui corp acţionează un sistem de trei forţe, aşa 

cum se arata în figură. Forţa 1F
r

se află în planul xOy, 

2F
r

 în planul yOz iar 3F
r

 în planul xOz. Ştiind că 
OA1=OA2=OA3=a şi F1=F2=F3=F , să se determine: 

a) Torsorul de reducere în punctul O şi torsorul 
minimal; 

b) Axa centrală a sistemului de forţe. 

 



5. Asupra unui corp actioneaza un sistem de 4 forte asa 
cum se arata în figura. Stiind ca F1=F2=F3=F4=F, 
OA=AB=BC=CO=a, OO’=AA’=BB’=CC’=a 3  , sa se 
determine: 

a)  torsorul de reducere al sistemului de forte în 
raport cu punctul O; 

b)  torsorul minimal si axa centrala a sistemului de 
forte. 

 

 
6. Portiunea ciculara a barei omogene din figura are raza 

R=10 cm. Sa se determine lungimea l a portiunii drepte 
în asa fel încât centrul de greutate al barei sa fie pe axa 
Ox si apoi pozitia centrului de greutate. 

 

 
7. Să se stabilească poziţia centrului de greutate pentru 

placa omogenă din figură. 
 

 
8. Să se stabilească poziţia centrului de greutate pentru 

placa omogenă din figură. 
 

 



9. Să se stabilească poziţia centrului de greutate pentru 
placa omogenă din figură. 

 

 
10. Să se stabilească poziţia centrului de greutate pentru 

placa omogenă din figură. 
 

 
11. Să se stabilească poziţia centrului de greutate pentru 

placa omogenă din figură. 
 

 
12. Sa se determine pozitia centrului de greutate pentru 

corpul omogen din figura. 
 

 
13. Sa se determine pozitia centrului de greutate pentru 

corpul omogen din figura. 
 

 



14. Pe grinda orizontala AB din figura, încastrata la un 
capat, sunt asezate doua corpuri având greutaile G1=600 
N si G2=500 N. Sa se determine forta de legatura si 
momentul cuplului de legatura din încastrare. Greutatea 
proprie a grinzii se considera neglijabila. 

 

 
15. Grinda orizontala omogena din figura, de greutate 

G=1200N, este supusa la o legtura prin fir si se sprijina 
în punctul B pe un plan înclinat. Se dau α=45o, l1=0.8 m, 
l2=1 m, h=0.2 m. Sa se calculeze: 

a)  valoarea unghiului pentru care grinda se afla în 
echilibru în pozitia data, frecarea cu planul 
înclinat fiind neglijabila; 

b)  efortul din fir în acest caz. 
 

 
16. Un troliu omogen cu razele R si r, de greutate G, se 

reazema cu frecare în D pe un plan vertical, coeficientul 
de frecare de repaus fiind µ0=0.3. El este tinut în aceasta 
pozitie prin 
intermediul unui fir AB cu greutate neglijabila, având 
capatul A pe aceeasi verticala cu D, la distanta AD=R. 
Pe scripetele de raza r este înfasurat un fir care trece 
peste un scripete mic ideal S si sustine un corp de 
greutate Q. Firul CS formeaza cu directia verticala 
unghiul β. Sa se determine: 

a)  greutatea Q pentru echilibru la limita; 
b)  forta ce actioneaza în firul AB în acest caz. 

Date concrete: R=2r, β=30o. 

 
17. Bara omogena AB de lungime l si de greutate P este 

articulat în A. De capatul B al barei este legat un fir care 
trece peste scripetele S si are la capatul liber greutatea G. 
Pe bara si pe un perete vertical se sprijina în punctele D, 
respectiv E, un disc omogen de raza R si de greutate Q. 
Sa se determine: 

a)  valoarea greutatii G pentru ca în pozitia de 
echilibru a sistemului portiunea de fir BS sa fie 
orizontala, bara AB formând în aceasta pozitie 
unghiul α cu verticala; 

b)  valoarea unghiului α pentru care forta G este 
minima în cazul în care greutatea barei este 
neglijabila (P=0); 

c)  reactiunea din articulatia A si fortele de legatura 
din punctele D si E pentru conditiile de la punctul 
2). 

 

18. roată de rază r şi de greutate G se sprijină pe un plan 
înclinat. Cunoscând coeficientul de frecare de repaus µ0 
şi de rostogolire s dintre roată şi plan, să se determine 
valorile unghiului de înclinare α pentru care roata 
rămâne în echilibru.  

 

 
 



11.  Un punct material de masă m este lăsat liber 
dintr-un punct A situat la înălţimea h 
(necunoscută) pe un plan de lungime l înclinat cu 
unghiul α. Punctul material se deplasează cu 
frecare pe planul înclinat, coeficientul de frecare 
fiind μ. 
Să se determine: 
        a) Legea de mişcare a punctului material pe 
planul înclinat. 
        b) De la ce înălţime h trebuie lăsat punctul 
material astfel acesta să se oprească după ce 
parcurge distantă d pe orizontală, coeficientul de 
frecare cu planul orizontal fiind μ1 . 

 

 
 

12. Un punct material de masă m lansat de 
înălţimea h cu  viteza iniţială v0 care face unghiul 
α cu orizontala. Se neglijează rezistenţa aerului.  
Să se determine: 
         a) Legea de mişcare a punctului în aer. 
         b) Inălţimea maximă parcursă de punct pe 
verticală. 
        c) Distanţa parcursă de punct pe orizontală. 

 

 
 
 

13. Un punct material M având masa m este 
lansat pe un plan orizontal cu viteza iniţială v0, 
punctul de lansare fiind A. Punctul se mişcă pe 
plam cu frecare, coeficientul de frecare de 
alunecare fiind μ. Punctul material se mişcă pe 
plan pe distanţa d, ajungând în poziţia B, după 
care îşi continuă mişcarea într-un tub de formă 
circulară de rază R, tubul fiind situat în planul 
vertical ce conţine viteza iniţială şi este racordat 
în punctul B planului orizontal. Mişcarea 
punctului în tub se face fără frecare. Să se 
determine: 

a) Viteza punctului în poziţia B. 
b) Legea de variaţie a vitezei punctului 

material în funcţie de poziţia punctului dată de 
unghiul θ. 

c) Apăsarea exercitată de punctul 
material asupra tubului în poziţia respectivă. 
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14. Placa omogenă de masă m se roteşte în jurul 
axei verticale determinate de articulaţiile A şi B 
cu viteza unghiulară constantă ω. 
Să se determine reacţiunile din lagărele A şi B. 

 
 

 

15. Corpul de greutate P este ridicat pe verticală 
cu ajutorul unui motor care dezvoltă un moment 
M. Cunoscând Q, G, R, r să se determine 
acceleraţia corpului P, eforturile dinamice din 
fire şi reacţiunile din articulaţiile O1 şi O2. 

 
 

 




