
 

1/4 

Universitatea 
Ştefan cel Mare 
Suceava 

 
FIŞA DISCIPLINEI 

 

1.Date despre program 

Instituţia de învăţământ superior 
Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava 

Facultatea 
Inginerie Electricã şi Stiinţa Calculatoarelor 

Departamentul 
Electrotehnică 

Domeniul de studii 
Inginerie energeticã 

Ciclul de studii 
Licenţã 

Programul de studii/calificarea 
Managementul energiei  / Inginer 

 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei BAZELE HIDRAULICII  
Titularul activităţilor de curs Șef lucrari dr. ing. Florina Carmen CIORNEI 

Titularul activităţilor de seminar/ laborator Șef lucrari dr. ing. Florina Carmen CIORNEI 

Anul de studiu II Semestrul 3 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 35 

II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 11 

II c)Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 

II d)Tutoriat   

III Examinări 3 

IV Alte activităţi: 0 

 

Total ore studiu individual II (a+b+c+d) 66 

Total ore pe semestru (I+II+III+IV) 125 

Numărul de credite 5 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

Curriculum • Analiză matematică, Fizică, Rezitentá materialelor 

Competenţe  

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

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

Microsoft Office. 

Desfăşurare 

aplicaţii 

Seminar Videoproiector, PC cu software Mathcad, tabla si creta 

Laborator • Laborator dotat cu standuri şi instalatii 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. Utilizarea cunoştinţelor privind principiile de funcţionare şi impactul asupra mediului aferente 

sistemelor de producere, transport şi distribuţie a energiei electrice şi termice 

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

unor sarcini specifice ingineriei reţelelor de conducte şi canale; 

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

disciplinei Bazele hidraulicii în cadrul unor sarcini specifice ingineriei echipamentelor  şi instalaţiilor 



Fişa disciplinei 

hidraulice. 

C3. Rezolvarea problemelor de dimensionare, funcţionare şi mentenanţă aferente echipamentelor şi 

instalaţiilor energetice. 

 Standard: Calculul de dimensionare şi verificare a echipamentelor şi instalaţiilor energetice de 

complexitate mică şi medie  

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

gestionare baze de date, prelucrare de date experimentale cu preponderenţă din domeniul hidraulicii. 

Competenţe 

transversale 

 

 

7. Obiectivele disciplinei  

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 mecanicii fluidelor pentru utilizarea optimă a energiei 

hidraulice. Cunoştinţele dobândite pot fi aplicate în proiectarea sau exploatarea echipamentelor  şi/sau 

maşinilor hidraulice din industria energetică. 

Obiective 

specifice 
• Curs 

a. Cunoaştere si înţelegere:  

- definirea conceptelor specifice 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; 

- 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; 

• Laborator 

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 

Curs 
Nr. 
ore 

Metode de 

predare 
Obs 

1. Proprietaţi fizice ale fluidelor. Noţiuni generale despre fluide. Proprietăţi fizice ale lichidelor şi 

gazelor  

2 Expunere 

orală, 

conversaţie

, exemple 

demonstrat

ive, 

descoperir

e dirijată,  

studiu de 

caz, 

exemplific

are, 

 

2. Statica fluidelor. Definiţia şi obiectul staticii fluidelor. Presiunea hidrostatică.  Ecuaţiile de 

repaus ale fluidelor. Relaţia fundamentală a hidrostaticii si consecinţe.  Relaţia fundamentală a 

hidrostaticii in câmp gravitaţional.  Interpretări şi consecinţe 

2 

3. Acţiunea fluidelor în repaus asupra pereţilor solizi. 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.  Elementele mişcării fluidelor.  Noţiuni fundamentale. Clasificarea 

mişcărilor. Sisteme de reprezentare pentru mişcarea fluidelor. Mişcarea particulei fluide. 

Teorema cantităţii de  mişcare şi teorema momentului cinetic. Forma generală a teoremei 

cantităţii de mişcare şi a teoremei momentului  cinetic  în cazul mişcării permanente a fluidelor. 

Teorema cantităţii de mişcare şi teorema momentului cinetic aplicate  fluidelor în  mişcare 

permanentă în tuburi de curent.  

2 

5. Dinamica fluidelor ideale. Ecuaţiile de mişcare. Ecuaţiile de mişcare ale fluidelor perfecte sub 

forma dată de Euler. Ecuaţiile de mişcare ale fluidelor perfecte sub formele date de Helmholtz şi 

de  Gromeka-Lamb. Legea conservării şi transformării energiei în cazul mişcării fluidelor 

perfecte (relaţia lui Bernoulli). Relaţia lui Bernoulli în mişcarea permanentă a fluidelor perfecte; 

reprezentarea grafică şi interpretarea energetică  

2  

6. Mişcarea laminara a fluidelor reale.  Ecuaţiile de mişcare ale fluidelor reale. Legea conservării 5 



Fişa disciplinei 

şi transformării energiei în cazul mişcării laminare  a fluidelor reale (relaţia lui Bernoulli). 

Reprezentarea grafică şi interpretarea energetică a relaţiei lui Bernoulli. Relaţia lui Bernoulli 

pentru curenţi de secţiune finită. Mişcări cu forţe de inerţie neglijabile. Ecuaţiile lui Stokes.  

Mişcarea laminară în conducte circulare drepte . Legea de distribuţie a vitezelor  în mişcarea 

laminară a fluidelor reale în conducte circulare drepte.  Distribuţia tensiunilor tangenţiale în 

mişcarea Hagen – Poiseuille.  Determinarea debitului şi a vitezei medii în mişcarea Hagen – 

Poiseuille.  Calculul coeficientului de rezistentă al pierderilor de sarcină uniform distribuite 

7. Miscarea turbulenta a fluidelor reale.  Structura mişcării turbulente. Valori mediate. Teoria 

amestecului turbulent. Distribuţia vitezelor în mişcarea turbulentă. Ecuaţiile de mişcare ale 

fluidelor reale în mişcare turbulentă. Legea transformării şi conservării energiei în cazul mişcării 

turbulente a fluidelor reale. 

2 

8. Metode de studiu în hidraulică. Elemente de analiză dimensională- Consideraţii generale. 

Metoda Rayleigh.  Teorema produselor (teorema ).  Bazele teoriei similitudinii. Similitudinea 

geometrică, cinematică şi dinamică. Stabilirea criteriilor de similitudine. Similitudinea hidraulică. 

Modelarea hidraulică. 

3 

9. Calculul rezistenţelor hidraulice. Expresii generale. Principiul compunerii rezistenţelor 

hidraulice. Formule echivalente pentru rezistenţele hidraulice liniare. Noţiunea de rugozitate. 

Calculul rezistenţelor hidraulice liniare. Diagrame practice de calcul ale coeficientului pierderilor 

de sarcină liniare. Rezistenţe hidraulice locale. 

2 

10. Calculul conductelor sub presiune. Probleme generale. Conducte scurte. Conducte lungi. 

Calculul conductelor lungi montate în serie si montate în paralel. Calculul conductelor lungi cu 

debit uniform distribuit.  

2 

11. Mişcarea nepermanentă în conducte sub presiune. Lovitura de berbec. Studiul calitativ al 

fenomenului.  Calculul suprapresiunii maxime si vitezei de propagare a loviturii. Ecuaţiile 

propagării loviturii de berbec. Metode de calcul si de diminuare a efectelor  

2  

12. Măsurări în hidraulica. Măsurarea presiunii. Măsurarea vitezei. Măsurarea debitului 2   

Bibliografie 

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

[2]Anton V., ş.a. - Hidraulica si masini hidraulice - Editura Didactica sI Pedagogica, Bucuresti, 1978 (30 ex.) 

[3]Anton V., s.a. - Îndrumar de laborator pentru lucrari de hidraulica teoretica si aplicata - Timisoara, 1978 (30 ex.) 

[4]Florea J., s.a. - Mecanica fluidelor si masini hidropneumatice - probleme - EDP Bucuresti,, 1982 (30 ex.) 

[5]Paul M., s.a. - Mecanica fluidelor si masini hidropneumatice - îndrumar de laborator - I.P.Iasi, 1986 (5 ex.) 

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

[7]Hara V. - Mecanica fluidelor si masini hidropneumatice pentru uzul studenților - Pitesti, 1991 (5 ex.) 

[8]Matei P. - Mecanica fluidelor si masini hidraulice - I.P.Iasi, 1979 (10 ex.) 

[9]Ionescu D., Matei P., s.a. - Mecanica fluidelor sI masini hidraulice - EDP Bucuresti, 1983 (30 ex.) 

[10]Ionescu D.Gh. - Introducere în hidraulica - Editura Tehnica, Bucuresti, 1977 (4 ex.) 

[11]Carafoli E., Constantinescu V.N. - Dinamica fluidelor incompresibile -Ed Acadenmiei, Bucuresti,1981 (10 ex.) 

[12]Roman P., Isbasoi V., s.a. - Probleme speciale de hidromecanica - editura Tehnica, Bucuresti, 1987 (2 ex.).  

[13]Note de curs – format electronic 

 

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 (Laborator) Nr. 

ore 

Metode de 

predare 
Observaţii 

Lucrări de laborator - 14 ore     

1. Prezentarea laboratorului; Prelucrare norme de tehnica securităţii 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 suprafeţe plane şi curbe  

6. Măsurarea debitelor cu aparate bazate pe ştrangularea curentului de fluid  

7. Determinarea coeficientului de pierderi liniare de sarcină la o conductă din oţel  

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

consideraţii 

teoretice şi 
practice, activităţi 

pe grupe, aplicaţii 

practice, modelare 

matematică, 

prelucrare date 

experimentale, 
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 si masini hidropneumatice - îndrumar de laborator - I.P.Iasi, 1996 (5 ex.) 

[3] Anton V., s.a. - Îndrumar de laborator pentru lucrari de hidraulica teoretica si aplicata - Timisoara, 1978 (30 ex.) 

 [4] Florea J., s.a. - Mecanica fluidelor si masini hidropneumatice - probleme - EDP Bucuresti,, 1982 (30 ex.) 

Bibliografie minimală 



Fişa disciplinei 

[1]  Ionescu, M., Butnaru, N., Îndrumar de laborator - Mecanica fluidelor şi Maşini  hidraulice, Suceava, 1995; 

[2] Florea J., s.a. - Mecanica fluidelor si masini hidropneumatice - probleme – EDP Bucuresti, 1982. 

[3] Ciornei, F. – Bazele hidraulicii – fise laborator format electronic 

8.3  Aplicaţii (Seminar) 

1. Proprietăţile fizice ale fluidelor.  

2. Legile generale ale staticii fluidelor 

3. Teoremele generale ale dinamicii fluidelor 

4. Mişcarea fluidelor reale 

5. Analiza dimensională şi teoria similitudinii. 

6. Mişcările în conducte sub presiune 

7. Mişcări efluente permanente 

2h 

2h 

2h 

2h 

2h 

2h 

2h 

Exemplificări, 

Probleme, 

aplicaţii 

practice 

 

Bibliografie 

1. Florea J., s.a. - Mecanica fluidelor si masini hidropneumatice - probleme - Editura Didactica sI Pedagogica, 

Bucuresti, 1982 (30 ex.) 

2. Ilare BORDEAŞU, Eugen DOBÂNDĂ Cornel VELESCU Cezar Dorin GALERIU Ionel Doru BACIU Adriana 

MANEA  Liliana SUCITU Rodica BĂDĂRĂU Constantin FLORESCU, PROBLEME DE HIDRODINAMICĂ, 

REŢELE DE CONDUCTE, CANALE ŞI MAŞINI HIDRAULICE, Timişoara 2013 

3.  Iamandi C. et.al., Hidraulica instalaţiilor, elemente de calcul şi aplicaţii, ET Bucureşti, 1985 

Evett J.B. C.Liu. 2500 Solved Problems in Fluid Mechanics and Hydraulics, MCGraw-Hill, 1989. 

Bibliografie minimală 

Florea J., s.a. - Mecanica fluidelor si masini hidropneumatice - probleme - Editura Didactica sI Pedagogica, Bucuresti,, 

1982 (30 ex.) 

 

1. 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 alte 

universităţi din ţară: Universitatea „Gh. Asachi”din Iaşi, Facultatea de Energetică, Bazele hidraulicii; 

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Inginerie Electrică, Bazele hidraulicii; Toro University, 

Hydraulic Systems Basics 

 

2. 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  
40 

Seminar 

Nota acordată pentru participarea activă în timpul 

seminariilor.  

Nota la teste pe parcurs. 

Evaluare continua 

 

Media teste 

10 

 

20 

Laborator  Media notelor acordate la lucrări practice Evaluare continuă  20 

Standard minim de performanţă 

•Standarde minime pentru nota 5: 

Nota pe parcurs minim 5 (note teste seminar, referate lucrări practice, minim 5) 

Nota la examen minim 5: tratarea a minim jumătate din subiectele biletului, (4 pct.), prezenţa activă la curs (1 pct.) 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de aplicaţie 

20.09.2020 Ş.l.dr.ing. Florina Carmen CIORNEI 

 

Ş.l.dr.ing. Florina Carmen CIORNEI 

 

                                                

Data avizării în departament Semnătura Directorului de departament 

25.09.2020  

 

 

Data aprobării în Consiliul academic Semnătura Decanului 

01.10.2020  

 

 


