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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 
Electrotehnicã 

Domeniul de studii 
Inginerie energeticã 

Ciclul de studii 
Licenţã 

Programul de studii/calificarea Managementul energiei  / Inginer 

 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei MAȘINI HIDRAULICE 
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 4 Tipul de evaluare C 

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 3 Curs 2 Seminar  Laborator 1 Proiect - 

I b) Totalul de ore pe semestru din planul 

de învăţământ 

42 Curs 28 Seminar  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 8 

II c)Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 12 

II d)Tutoriat   

III Examinări 3 

IV Alte activităţi: 0 

 

Total ore studiu individual II (a+b+c+d) 55 

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

Numărul de credite 4 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

Curriculum • Rezistenta materialelor, Analiză matematică, Fizică, Bazele hidraulicii 

Competenţe C1. Utilizarea cunoştinţelor privind principiile de funcţionare şi impactul asupra mediului aferente 

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

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

instalaţiilor energetice 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

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

Microsoft Office. 

Desfăşurare 

aplicaţii 

Seminar  

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 

C2.Explicarea şi interpretarea  conceptelor generale şi specifice privind procesele tehnologice din 

cadrul sistemelor de utilizare a energiei 

C3. Rezolvarea corectă a unor probleme specifice, elaborare de proiecte profesionale cu utilizarea 



Fişa disciplinei 

unor metode si principii consacrate di domeniu.  

Competenţe 

transversale 

 

 

7. Obiectivele disciplinei  

Obiectivul 

general al 

disciplinei 

• Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice masinilor hidraulice 

• 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. 

Sunt prezentate elemente teoretice si constructive fiecarui tip de masina hidraulica (turbine 

hidraulice clasice, turbopompe, pompe volumice, ventilatoaree, turbocompresoare etc.); se insista 

pe studiul functionarii si al reglarii.  

 

Obiective 

specifice 
• Curs 

a. Cunoaştere si înţelegere:  

- 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 fenomenelor specifice 

masinilor 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 domeniului 

 

8. Conţinuturi 

 8.1 Curs 
Nr. 

ore 

Metode de 

predare 

Obs

erva

ţii 

I  TURBOMAŞINI .  Caracteristicile generale ale maşinilor hidraulice. Definirea şi 

clasificarea maşinilor hidro-pneumatice. Randamentele maşinilor hidro-pneumatice. Relaţia 

fundamentală a turbomaşinilor.  Mişcarea în interiorul rotorului. Momentul de interacţiune 

între lichid şi rotorul paletat.  Ecuaţia fundamentală a turbomaşinilor. Modelul teoretic de 

rotor cu număr infinit de palete 

3 

Expunere 

orală, 

conversaţie, 

exemple 

demonstrative, 

descoperire 

dirijată,  

studiu de caz, 

exemplificare, 

 

II  POMPE HIDRODINAMICE. Generalităţi.  Clasificarea pompelor hidrodinamice.  

Construcţia generatoarelor hidrodinamice. Pompe centrifuge. Curbe caracteristice.  

Determinarea experimentală a curbelor caracteristice energetice. Funcţionarea pompelor 

centrifuge în reţea.  Caracteristica instalaţiei . Cuplarea pompelor centrifuge în instalaţie 

3 

III POMPE AXIALE. Introducere în teoria profilelor şi a aripilor portante. Rezistenţa la 

înaintare  originea forţelor de rezistenţă. Noţiuni din teoria aripilor portante. Caracteristicile 

geometrice ale profilelor aerodinamice. Caracteristicile aerodinamice ale profilelor. Aripa 

de anvergură finită. Reţeaua de profile. Pompa axiala  

4 

IVTURBINE HIDRAULICE Energia hidraulică disponibilă. Tipuri de amenajări. 

Elementele constructive ale amenajărilor hidroenergetice. Clasificarea motoarelor 

hidrodinamice. Construcţia motoarelor hidrodinamice. Turbina Pelton.  Turbina Francis. 

Turbina Kaplan. Turbina bulb. Curbele caracteristice ale turbinelor.  Reglarea turbinelor 

hidraulice. 

8 

V. MAŞINI  HIDRAULICE VOLUMICE. Generalităţi, curbe caracteristice. Pompe cu 

piston. Pompe hidraulice rotative. Pompe cu pistonaşe axiale. Pompe cu corp  înclinat. 

Pompe cu disc înclinat , pompe cu disc fulant, Criterii de alegere a pompelor si motoarelor 

rotative cu pistonase axiale, Pompe cu pistonaşe radiale, pompe cu palete, Pompe cu 

angrenaje  evolventice, Alte tipuri de pompe rotative. Motoare hidraulice volumice. 

Caracteristici şi performanţe ale motoarelor hidraulice 

6 

VI. TRANSFORMATOARE  HIDRODINAMICE . Ambreiajul hidraulic, Variatorul 2  
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hidraulic, Transformatoare  în circuit deschis 

VII. INSTALAŢII DE ACŢIONARE HIDRAULICE. Generalităţi asupra sistemelor de 

acţionare hidraulice şi pneumatice. Scheme de acţionare hidraulică. Aparatajul instalaţiei 

hidraulice 
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 -EdTehnica, Bucuresti, 1987 (2 ex.).  

[13] Note de curs_format electronic-Ciornei, F. 

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. 

[4] Note de curs_format electronic-Ciornei, F. 

 

8.2  Aplicaţii (Laborator) Nr. 

ore 
Metode de predare Obs. 

Lucrări de laborator - 14 ore     

1. Prezentarea laboratorului. Prelucrarea normelor de securitatea 

muncii.  

2. Studiul unei instalaţii cu conducte scurte.  

3. Instalaţie hidraulică cu conducte ramificate  

4. Generatoare hidraulice: elemente constructive şi 

particularităţi funcţionale 

5. Trasarea caracteristicilor funcţionale ale unei pompe  

6. Studiul funcţionării a două pompe centrifuge cuplate în 

paralel  

7. Studiul funcţionării a două pompe centrifuge cuplate în serie 

2 

 

2 

2 

 

2 

2 

 

2 

2 

Expunere consideraţii 

teoretice şi practice, 

activităţi pe grupe de lucru, 

aplicaţii practice, modelare 

matematică, răspunsuri 

întrebări, prelucrare date 

experimentale, sinteza 

cunoştinţelor, concluzii 

 

Bibliografie 

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

2. Anton V., ş.a. - Hidraulică şi maşini hidraulice - Editura Didactică şI Pedagogică, Bucureşti, 1978 (30 ex.) 

3. Anton I, - Turbine hidraulice- Editura FACLA, Timişoara, 1979.  

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

5. Florea J., ş.a. - Mecanica fluidelor şi maşini hidropneumatice - probleme - EDP Bucureşti,, 1982 (30 ex.) 

6. Matei P., ş.a. - Mecanica fluidelor şi maşini hidropneumatice - îndrumar de laborator - I.P.Iaşi, 1986 (5 ex.) 

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

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

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

10. Ionescu D., Matei P., ş.a. - Mecanica fluidelor şi maşini hidraulice - EDP Bucureşti, 1983 (30 ex.) 

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

12. Dan Prodan - Hidraulica masinilor unelte – editura Printech Bucuresti, 2004 (2 ex.). 

13. Bibliografie minimală 

14. Butnaru N. – Hidraulica – Editura Universităţii Ştefan cel Mare, Suceava, 2000 

15. Anton V., ş.a. - Hidraulică şi maşini hidraulice - Editura Didactică şI Pedagogică, Bucureşti, 1978 (30 ex.) 

16. Florea J., ş.a. - Mecanica fluidelor şi maşini hidropneumatice - probleme - EDPă, Bucureşti,, 1982. 

17. Ionescu M., Butnaru N.. - Mecanica fluidelor şi maşini hidropneumatice - îndrumar de laborator -  Suceava (30 ex.). 

 

 

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 alte 

universităţi din ţară. Universitatea „Gh. Asachi”din Iaşi, Facultatea de Energetică; Universitatea Tehnică din 



Fişa disciplinei 

Cluj-Napoca, Facultatea de Inginerie Electrică;  

 

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 Nu este cazul   

Laborator  Media notelor acordate la lucrări practice Evaluare continuă  20 

 Note acordate la testele de la laborator  Evaluare sumativa 20 

Proiect  Nu este cazul   

Standard minim de performanţă 

Standarde minime pentru nota 5: 

- însuşirea principalelor noţiuni, cunoaşterea unor particularităţi constructive şi funcţionale ale maşinilor 

hidraulice; 

- cunoaşterea problemelor de bază din domeniu; 

Standarde minime pentru nota 10: 

- cunoştinţe certe şi profund argumentate, abilităţi de folosire a acestora în aplicaţii; 

- exemple analizate, comentate; 

- mod personal de abordare şi interpretare; 

- parcurgerea bibliografiei; 

 

 

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 

28.09.2020  

 

 

Data aprobării în Consiliul academic Semnătura Decanului 

01.10.2020  

 

 

 


