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Universitatea 
Ştefan cel Mare 
Suceava 

 

PROGRAMA ANALITICĂ / FIŞA DISCIPLINEI  

 

 

 

1. Date despre program 

Instituţia de învăţământ superior Universitatea ”Ştefan cel Mare” Suceava 

Facultatea Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management 

Departamentul Mecanică şi Tehnologii 

Domeniul de studii Inginerie Industriala 

Ciclul de studii Licenţă 

Programul de studii/calificarea Tehnologia Constructiilor de Masini / inginer 

 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei MECANICA FLUIDELOR SI MASINI HIDRAULICE 

Titularul activităţilor de curs s.l. Ciornei Florina 

Titularul activităţilor de seminar/ laborator s.l. Ciornei Florina 

Anul de studiu II Semestrul 4 Tipul de evaluare Examen 

Regimul disciplinei Categoria formativă a disciplinei  

DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DD 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  

DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 

DO 

 

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

I a) Număr de ore pe săptămână 4 Curs 2 Seminar 1 Laborator 1 Proiect - 

I b) Totalul de ore pe semestru din planul 

de învăţământ 

56 Curs 28 Seminar 14 Laborator 14 Proiect - 

 

II Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore 

II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 

II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 7 

II c)Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 17 

II d)Tutoriat   

III Examinări 3 

IV Alte activităţi:  

 

Total ore studiu individual II (a+b+c+d) 47 

Total ore pe semestru (I+II+III+IV) 100 

Numărul de credite 4 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

Curriculum • Analiză matematică, Fizică, Mecanica teoretica, Metode numerica 

Competenţe • Matematică, Fizică, Mecanica teoretica  

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 Desfăşurare a cursului • Laptop, videoproiector şi retroproiector, materiale pentru prezentare video 

Desfăşurare 

aplicaţii 

Seminar • Laptop, videoproiector şi retroproiector, documentatie electronica 

Laborator • Laborator dotat cu standuri şi instalati specifice de laborator; PC, instrumente şi  

aparate de măsură, Curs şi îndrumar de lucrări practice 

Proiect • Nu este cazul 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 

profesionale 

C1. Efectuarea de calcule, demonstraţii şi aplicaţii, pentru rezolvarea de sarcini specifice ingineriei 

 industriale pe baza cunoştinţelor din stiintele fundamentale; 

Standard: Rezolvarea optimă a unor calcule şi probleme complexe aferente disciplinei în cadrul 

unor  sarcini specifice ingineriei maşinilor hidraulice; 

Nivel minimal: Rezolvarea corectă a unor calcule şi probleme de complexitate medie aferente  

disciplinei Mecanica fluidelor şi maşini hidraulice în cadrul unor sarcini specifice ingineriei  
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maşinişor şi instalaţiilor hidraulice. 

C2. Asocierea cunoştinţelor, principiilor şi metodelor din ştiinţele tehnice ale disciplinei cu  

reprezentări grafice pentru rezolvarea de sarcini specifice; 

Standard: Rezolvarea optimă a unor probleme tehnologice complexe care necesită coroborarea  

cunoştinţelor din cadrul disciplinelor  tehnice studiate cu reprezentări grafice – desen tehnic. 

Nivel minimal: Rezolvarea corectă a unor probleme de complexitate medie care necesită  

coroborarea cunoştinţelor din cadrul disciplinei cu reprezentări grafice – desen tehnic (interpretarea 

şi reprezentarea corectă a unor desene tehnice – reprezentări grafice de complexitate medie,  

specificarea condiţiilor tehnice, asocierea dintre caracteristicile prescrise şi rolul funcţional al  

 reperelor, subansamblurilor  şi ansamblurilor, realizarea unor calcule de dimensionare 

 specifice maşinişor şi instalaţiilor hidraulice, prescrierea materialelor etc.). 

Standard: rezolvarea optimă a unor probleme complexe prin utilizarea unor sisteme de operare, pachete 

 software, baze de date şi a proiectării  asistate 

Nivel minimal: rezolvarea corectă a unor probleme specifice, de complexitate medie,  

de programare, gestionare baze de date, prelucrare de date experimentale cu preponderenţă din 

domeniul hidraulicii. 

CUNOSTINTE 

1. Cunoaşterea, înţelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază ale domeniului şi ale  

ariei de specializare; utilizarea lor adecvată în comunicarea profesională 

2. Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interetarea unor variate tipuri de  

concepte, situaţii, procese, proiecte etc. asociate domeniului. 

ABILITĂŢI 

3. Aplicarea unor principii şi metode de bază pentru rezolvarea de probleme / situaţii bine  

definite, tipice domeniului hidraulicii în condiţii de asistenţă calificată; 

4. Utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de evaluare pentru a aprecia calitatea,  

meritele şi limitele unor programe, concepte, metode şi teorii; 

5. Utilizarea de cunoştinţe de matematică, fizică,  grafică tehnică în calcule specifice mecanicii 

fluuidelor. 

Competenţe 

transversale 

CT1. Aplicarea valorilor şi eticii profesiei de inginer, si executarea responsabila a sarcinilor  

profesionale în condiţii de autonomie restrânsă şi asistenţă calificată. Promovarea raţionamentului  

logic, convergent şi divergent, a aplicabilităţii practice, a evaluării si autoevaluării in luarea deciziilor; 

Standard: realizarea miniproiectelor şi a lucrărilor de laborator. 

Nivel minimal: realizarea lucrărilor de laborator cu utilizarea corectă a surselor bibliografice,  

normativelor, standardelor şi metodelor specifice, în condiţii de autonomie restrânsă şi asistenţă  

calificată din partea îndrumătorului, precum şi preyentarea acestora cu demonstrarea capacităţii de  

evaluare calitativă şi cantitativă a unor soluţii tehnice din domeniu şi a propriilor rezultate; 

CT2. Realizarea activităţilor şi exercitarea rolurilor specifice muncii în echipă pe diferite paliere 

ierarhice;  

Promovarea spiritului de iniţiativă, dialogului, cooperării, atitudinii pozitive şi respectului faţă de  

ceilalţi, diversităţii şi multiculturalităţii si îmbunătăţirea continua a propriei activităţi. 

Standard: realizarea în grup a unor lucrări de laborator sau referate, cu identificarea şi descrierea 

rolurilor  

profesionale la nivelul echipei; 

Nivel minimal: realizarea în grup a unor lucrări de complexitate medie, cu identificarea şi  

descrierea adecvată a rolurilor profesionale la nivelul echipei şi respectarea principalelor atribute ale 

 muncii în echipă. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

Obiectivul general al disciplinei • Cunoaşterea  înţelegerea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice hidraulicii. 

• Disciplina are ca obiectiv fundamental însuşirea de către studenţi a noţiunilor 

care privesc aplicarea în practică a principiilor fundamentale ale macanicii 

fluidelor pentru utilizarea optimă a energiei hidrasulice.. Cunoştinţele dobândite 

pot fi aplicate în proiectarea sau exploatarea echipamentelor  şi/sau maşinilor 

hidraulice din industria constructoare de maşini. 

Obiective specifice • Curs 

a. Cunoaştere si înţelegere:  

- definirea conceptelor specifice mecanicii fluidelorşi hidraulicii cum ar fi 

energia hidraulica cinetica şi potenţială de presiune, lucrul mecanic, 

cantitatea de mişcare, rezistenţele hidraulice, cavitaţia. 

- deprinderea de a utiliza corect termenii de specialitate axaţi pe analiza 

hidro-energetică şi de a înţelege rolul şi sensul energiilor hidrostatică şi 

hidrodinamică; 
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- înţelegerea mecanismelor de funcţionare specifice maşinilor şi instalaţiilor 

hidro-energetice şi deprinderea studenţilor de a-şi însuşi cunoştinţele de 

bază.  

b. Explicare si interpretare:  

- stabilirea unor conexiuni între rezultatele teoretice şi procesele din 

maşinile şi instalaţiile hidraulice; 

- obişnuirea studenţilor în ceea ce priveşte argumentarea enunţurilor prin 

predare interactivă cu exemplificări ale noţiunilor prezentate; 

-  asigurarea capabilităţii absolvenţilor de a analiza şi sintetiza, de a 

generaliza, şi în final de a concretiza în soluţii funcţionale noţiunile 

disciplinei studiate ; 

• Laborator / Seminar 

Tehnice / profesionale:  

- efectuarea de activităţi practice în cadrul lucrărilor de laborator axate şi pe 

un caracter interpretativ-demonstrativ;  

- dobândirea de abilităţii privind rezolvarea de probleme prin analiza 

hidroodinamică a fenomenelor specifice circuitelor şi instalaţiilor 

hidraulice; 

- capacitatea de a transpune în practică informaţiile dobândite; 

- dezvoltarea unor abilităţi de cercetare şi creativitate prin atragerea 

studenţilor către activităţi de proiecte şi cercetare specifice hidraulicii; 

 

8. Conţinuturi 

 8.1 Curs 28 ore (anul II, semestrul 4) 
Nr. 

ore 

Metode de 

predare 
Observaţii 

1. Proprietăţi fizice ale fluidelor 2 h 

Noţiuni generale despre  fluide 

Proprietăţi fizice ale lichidelor şi gazelor 

Cavitatia 

2 Expunere orală, 

conversaţie, 

exemple 

demonstrative, 

descoperire 

dirijată,  

studiu de caz, 

exemplificare, 

 

2. Statica fluidelor  2 h 

Definiţia şi obiectul staticii fluidelor. Presiunea hidrostatică 

Ecuaţiile de repaus ale fluidelor 

Relaţia fundamentală a hidrostaticii 

Consecinţele relaţiei fundamentale a hidrostaticii  

Relaţia fundamentală a staticii fluidelor în câmpul gravitaţional 

 

2  

3. Acţiunea fluidelor în repaus asupra pereţilor solizi 2 h 

Forţe de presiune hidrostatice pe suprafeţe plane.  Forţe de presiune 

hidrostatice pe suprafeţe curbe  

Cazul acţiunii lichidelor în repaus pe suprafeţe curbe închise. Principiul lui 

Arhimede. Plutirea corpurilor 

2  

4. Cinematica fluidelor 2h 

Elementele mişcării fluidelor 

Teorema cantităţii de  mişcare şi teorema momentului cinetic 

2  

5. Dinamica fluidelor ideale 2 h 

Ecuaţiile de mişcare  

Legea conservării şi transformării energiei în cazul mişcării 

fluidelor perfecte (relaţia lui Bernoulli) 

2  

6. Mişcarea laminară a fluidelor reale 5 h 

 Ecuaţiile de mişcare ale fluidelor reale 

 Legea conservării şi transformării energiei în cazul mişcării laminare  a 

fluidelor reale (relaţia lui Bernoulli) 

 Mişcări cu forţe de inerţie neglijabile 

 Mişcarea laminară în conducte circulare drepte  

5  

7. Mişcarea turbulentă a fluidelor reale 2h 2  

8. Metode de studiu în hidraulică  4 h 

Metoda teoretică 

Metoda experimentală 

Elemente de analiză dimensională  

Bazele teoriei similitudinii  

Modelarea hidraulică 

3  

9. Calculul rezistenţelor hidraulice 2 h 2   
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 Expresii generale de calcul al rezistenţelor hidraulice 

 Noţiunea de rugozitate 

 Calculul rezistenţelor hidraulice liniare.  Diagrame practice de 

calcul ale coeficientului pierderilor de sarcină liniare. 

 Rezistenţe hidraulice locale 

10. Calculul conductelor sub presiune 2 h 

 Definiţii, clasificare şi probleme generale ale calculului 

conductelor sub presiune.  

 Conducte scurte; sifonul. 

 Conducte lungi 

 

2  

11. Mişcarea nepermanentă în conducte sub presiune 2 h 2  

12.  Măsurări în hidraulică 1 h 

 Măsurarea presiunii 

 Măsurarea vitezei 

 Măsurarea debitului 

2  

Bibliografie 

[1] Butnaru N. – Hidraulica – Editura Universităţii Ştefan cel Mare, Suceava, 2000 (15 ex.) 

[2] Iamandi C. – Hidraulica instalatiilor - Editura Tehnică, Bucureşti, 1994 (6 ex.) 

[3] Anton V., ş.a. - Îndrumar de laborator pentru lucrări de hidraulică teoretică şi aplicată - Timişoara, 1978 (30 

ex.) 

[4] Florea J., ş.a. - Mecanica fluidelor şi maşini hidropneumatice - probleme - Editura Didactică şI Pedagogică, 

Bucureşti,, 1982 (30 ex.) 

[5] Paul M., ş.a. - Mecanica fluidelor şi maşini hidropneumatice - îndrumar de laborator - I.P.Iaşi, 1996 (5 ex.) 

[6] Ionescu M., Butnaru N. - Mecanica fluidelor şi maşini hidraulice - îndrumar de laborator - Suceava (30 ex.) 

[7] Hara V. - Mecanica fluidelor şi maşini hidropneumatice pentru uzul studenţilor - Piteşti, 1991 (5 ex.) 

[8] Matei P. - Mecanica fluidelor şi maşini hidraulice - I.P.Iaşi, 1979 (10 ex.) 

[9] Ionescu D., Matei P., ş.a. - Mecanica fluidelor şI maşini hidraulice - Editura Didactică şI Pedagogică, Bucureşti, 

1983 (30 ex.) 

[10] Ionescu D.Gh. - Introducere în hidraulică - Editura Tehnică, Bucureşti, 1977 (4 ex.) 

[11] Carafoli E., Constantinescu V.N. - Dinamica fluidelor incompresibile - Editura Acadenmiei, Bucureşti, 1981 (10 

ex.) 

[12] Roman P., Isbăşoi V., ş.a. - Probleme speciale de hidromecanică - editura Tehnică, Bucureşti, 1987 (2 ex.).  

 

Bibliografie minimală 

[1]  Butnaru, N., Hidraulica, Editura Universităţii Suceava, 2000 

[2]  Ionescu, D. Gh. Matei, P, ş.a. Mecanica fluidelor şi Maşini hidraulice, E.D.P.,Bucureşti, 

 1983; 

[3]  Florea, J., ş.a., Mecanica fluidelor şi Maşini hidropneumatice. E.D.P., Bucureşti, 1982. 

 

8.2    Aplicaţii (Seminar/laborator/proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii 

    8.2.1 Seminar –     

1. Proprietăţi fizice ale fluidelor 

2. Ecuaţiile şi legile generale ale staticii fluidelor 

3. Cinematica fluidelor 

4. Teoremele generale ale dinamicii fluidelor 

5. Mişcarea laminară şi mişcarea turbulentă a 

fluidelor reale 

6. Analiza dimensională şi teoria similitudinii 

7. Mişcările permanente în conducte sub presiune 

 

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

Clarificare conceptuală,  

explicaţii fenomenolo- 

gice, lucru frontal cu  

studenţii,  aplicaţii 

demonstrative, modelare 

matematică, răspunsuri 

întrebări, sinteza 

cunoştinţelor, concluzii. 

 

Lucrări de laborator - 14ore (anul II, semestrul 4)    

1. Prezentarea laboratorului; Prelucrare norme de tehnica 

securitatii muncii;  

2. Metode şi aparate pentru măsurarea vâscozităţii  

3. Echilibrul relativ de rotaţie  

4. Studiul regimurilor de mişcare ale lichidelor în conducte 

circulare  

5. Studiul forţelor de impuls produse de un jet de lichid pe 

supraf. plane şi curbe  

6.  Măsurarea debitelor cu aparate bazate pe ştrangularea 

 

2 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

Expunere consideraţii 

teoretice şi practice, 

clarificare conceptuală, 

activităţi pe grupe de 

lucru, aplicaţii practice, 

aplicaţii demonstrative, 

modelare matematică, 

răspunsuri întrebări, 

prelucrare date 
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curentului de fluid  

7.  Determinarea coeficientului de pierderi liniare de 

sarcină la o conductă de oţel  

2 

 

2 

experimentale, sinteza 

cunoştinţelor, concluzii 

Bibliografie 

[1]  Ionescu, M., Butnaru, N., Îndrumar de laborator - Mecanica fluidelor şi Maşini 

 hidraulice, Suceava, 1995 (30 ex.); 

[2] Paul M., ş.a. - Mecanica fluidelor şi maşini hidropneumatice - îndrumar de laborator - I.P.Iaşi, 1996 (5 ex.) 

[3] Anton V., ş.a. - Îndrumar de laborator pentru lucrări de hidraulică teoretică şi aplicată - Timişoara, 1978 (30 ex.) 

 [4] Florea J., ş.a. - Mecanica fluidelor şi maşini hidropneumatice - probleme - Editura Didactică şI Pedagogică, 

Bucureşti,, 1982 (30 ex.) 

Bibliografie minimală 

[1]  Ionescu, M., Butnaru, N., Îndrumar de laborator - Mecanica fluidelor şi Maşini 

 hidraulice, Suceava, 1995; 

 [2]  Florea J., ş.a. - Mecanica fluidelor şi maşini hidropneumatice - probleme - Editura Didactică şI Pedagogică, 

Bucureşti,, 1982. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinutul cursului si al laboratorului este în concordanţă cu conţinutul disciplinelor similare de la programele de 

studiu de la alte universităţi din ţară. 

 

10. Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare 
Pondere din nota 

finală în procente 

Curs 
Nota acordată pentru participarea activă în 

timpul cursurilor 
Evaluare continuă 10 

 Nota acordată la examinarea finală Evaluare prin probă finală  50 

Seminar Note acordate la testele de la seminar  20 

Laborator  

Media notelor acordate la lucrări practice Evaluare continuă (prin 

metode orale şi probe 

practice) 

20 

Proiect  Nu este cazul   

Standard minim de performanţă 

• Standarde minime pentru nota 5: 

- Nota pe parcurs minim 5 (note teste, mini-proiect la laborator, referate lucrări practice, minim 5) 

- Nota la examen minim 5:  

- tratarea a minim jumătate din subiectele biletului de examen, (4 pct.). 

                      -      prezenţa activă la curs/sau compensare prin mini-proiecte (1 pct.) 

: „Cu aprobarea cadrului didactic titular al disciplinei, studenții pot echivala parțial activități aplicative la care au 

absentat, prin susținerea unor teste, a unor referate sau a unor proiecte prin care dovedesc dobândirea abilităților, 

competențelor şi cunoştinţelor aferente.” (aprobat în CF din 15.01.2018) 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de aplicaţii 

20.09.2018 Sef Lucr. Dr. ing. Florina Ciornei 

 

Sef Lucr. Dr. ing. Florina Ciornei 

 
                                                

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

01.10.2018 

Prof.dr.ing. Dumitru Amarandei 

 
 

Data aprobării în Consiliul academic Semnătura decanului 

01.10.2018 

Prof.dr.ing. Ilie MUSCĂ 

 
 

 




