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FIȘA DISCIPLINEI

 
1. Date despre Program

1.1. Instituția de învățământ superior UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU” DIN ARAD

1.2. Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism şi Protecția Mediului

1.3. Departamentul Departamentul de Știinţe Tehnice şi ale Naturii

1.4. Domeniul de studii Ingineria Mediului

1.5. Anul universitar 2020-2021

1.6. Ciclul de studii Licenţă

1.7. Specializarea / Programul de studii Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice

1.8. Forma de învățământ Învăţământ cu frecvenţă (IF)

 
2. Date despre Disciplină

2.1. Denumirea disciplinei DlED4O14 Mecanica fluidelor

2.2. Titular Plan învățământ doctor Beiu Roxana

2.3. Asistent doctor Beiu Roxana

2.4. Anul de studiu 2

2.5. Semestrul 2

2.6. Tipul de evaluare ES

2.7. Regimul disciplinei Ob

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)

3.1. Număr de ore pe săptămână 4

3.2. Ore de curs pe săptămână 2

3.3. Ore de seminar/ laborator/ proiect pe săptămână 2

3.4. Total ore din planul de învăţământ 56

3.5. Ore de curs pe semestru 28

3.6. Ore de seminar/ laborator/ proiect pe semestru 28

Distribuţia fondului de timp [Ore]

3.4.1. Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 13

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de
specialitate şi pe teren

20



4/14/2021 Intranet - Fișe Discipline

https://core.uav.ro/raport-fise-discipline.php?id=c59d13030c19dea704c5ae82 2/5

3.4.3. Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 11

3.4.4. Tutoriat 6

3.4.5. Examinări 5

3.4.6. Alte activități ... 0

3.7. Total ore studiu individual 55

3.8. Total ore pe semestru 112

3.9. Numărul de credite 3

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. Precondiţii de
curriculum Matematica (Algebra, Analiză Matematică, Geometrie), Fizica (Mecanica, Termodinamica)

4.2. Precondiţii de
competenţe

O bună cunoaștere a calculatorului și a unor programe aferente, precum Microsoft Office
(Power Point, Excel, Word, etc.)

 
5. Condiţii necesare (acolo unde este cazul)

5.1. Condiţii
de
desfăşurare
a cursului

Cursul este prezentat în format PowerPoint. Studenții primesc pe platformă continutul tutror
prezentărilor. Pe timpul desfăşurării orelor de curs și de proiect telefoanele mobile vor fi închise. În
cazul unor condiţii excepţionale (precum pandemia datorată virusului Covid 19) cursul se va
desfăşura online pe platforme precum Zoom sau Moodle.

5.2. Condiţii
de
desfășurare
a
seminarului

5.3. Condiţii
de
desfășurare
a
laboratorului

Laboratorul este structurat în functie de curs. Prezența şi implicarea activă a studenților este
recomandată

5.4. Condiţii
de
desfășurare
a proiectului

Proiectul este prezentat/discutat folosind programul PowerPoint si Word. Studenții primesc pe
platformă conținutul temei și a tuturor informațiilor referitoare la realizarea proiectului.

 
6. Competenţele specifice acumulate (acolo unde este cazul)

6.1.
Competenţe
profesionale

Utilizarea conceptelor, teoriilor şi aplicațiilor accumulate pe parcursul cursului, în practica
profesională, respectiv conducerea şi exploatarea eficientă a variate tipuri de instalații și echipamente
din industria alimentară.

6.2.
Competenţe
transversale

Studenții vor învața valori precum autonomie, etică şi responsabilitate, interacţiune socială și
profesională. Cunoștinţe care îi vor ajuta la lucrul în echipă, comunicare orală și scrisă, la rezolvarea
de probleme și în luarea deciziilor; recunoașterea și respectul diversității și a multiculturalității;
autonomia învățării; inițiativă și spirit antreprenorial.

 
7. Obiectivele disciplinei (acolo unde este cazul)

7.1.
Obiectivul
general al
disciplinei

Competențe generale asupra unor elemente din mecanica fluidelor prin asimilarea cunoștințelor de
bază referitoare la sisteme și unități de măsură, tipurile de fluide, densitate, masa specifică, volum,
presiune, dilatația, vâscozitatea, tensiuni superficiale și de aderență.
Prezentarea studiului unor fenomene fizice precum: capilaritatea si cavitația.
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Principiul lui Arhimede: studiul plutirii corpurilor, stabilitate la plutire. Aplicații ale principiului lui
Arhimede: determinarea densității corpurilor (balanta Mohr-Westphal), hotel plutitor, sticla de nivel.
Principiul lui Pascal. Aplicații: presa hidraulică, determinare densitate, transport lichide, instrumente
de masură a presiunii, traductoare (de tip piezometric).
Cinematica fluidelor. Aplicații: măsurarea vitezelor, a debitelor.
Dinamica fluidelor. Ecuații de mișcare. Ecuația lui Bernoulli. Mișcarea stationară a fluidelor vâscoase.
Experiențele lui Reynolds. Curgerea de tip laminar. Curgerea de tip turbulent. Rezistența hidraulică.
Curgerea fluidelor sub presiune prin orificii și ajutaje. Jeturi de fluide. Acțiunea dinamică a fluidelor
asupra corpurilor imersate. Rezistența la înaintare. Fenomenul de portanța.

7.2.
Obiectivele
specifice

Deprinderea unor metode inginerești de abordare și soluționare a problemelor care apar în utilizarea
sistemelor hidraulice/pneumatice, a aparatelor de masurare bazate pe fenomene ale fluidelor. Aplicatții
ale fenomenelor din mecanica fluidelor în structura unor echipamente din industria sistemelor
biotehnice si ecologice.

 
8. Conţinuturi (acolo unde este cazul)

8.1 Conţinut Curs Metode de predare Observaţii

1. Mărimi fizice. Unități de măsură. 2. Introducere în
mecanica fuidelor. Scurt istoric. Proprietăți fizice ale fluidelor.
Ipoteza continuității. 3. Presiunea. Energia.
Dilatația.Vâscozitatea. Tensiuni superficiale. Tensiuni de
aderența. Capilaritatea. Cavitația. 4. Aplicații ale capilarității.
Clasificare. Fenomenul de cavitație. 5. Hidrostatica –
Aplicații: separare suspensii prin centrifugare, filtrare,
omogenizare lapte. Forțe în mediu fluid. 6. Reprezentare
grafică a presiunii. Forțe datorate presiunii în fluide.
Principiul lui Arhimede: studiul plutirii corpurilor, stabilitate
la plutire. Aplicații ale principiului lui Arhimede:
determinarea densității corpurilor (balanța Mohr-Westphal),
hotel plutitor, sticla de nivel. 7. Principiul lui Pascal. Aplicații
în: presa hidraulică, determinare densitate, transport lichide,
instrumente de măsurare a presiunii, traductoare (de tip
piezometric). 8. Cinematica fluidelor. Ecuația de continuitate.
9. Cinematica fluidelor. Aplicații: măsurarea vitezelor, a
debitelor. 10.Dinamica fluidelor. Ecuații de mișcare. Ecuația
lui Bernoulli. Interpretare. Ecuația mișcării fluidelor vâscoase.
11.Mișcarea stationară a fluidelor vâscoase. Experiențele lui
Reynolds. Curgerea de tip laminar. 12.Curgerea de tip
turbulent. Rezistența hidraulică. Curgerea fluidelor sub
presiune prin orificii și ajutaje. Jeturi de fluide. 13.Acțiunea
dinamică a fluidelor asupra corpurilor imersate. Rezistența la
înaintare. Fenomenul de portanță. 14.Recapitulare. Întrebări.

Prelegerea
interactivă
Problematizarea
Problematizarea
Investigația istorică
Explicaţia, Reflecţia
individuală şi
colectivă Explicaţia,
conversația.
Conversaţia euristică
Studiul de caz
Prelegerea
interactivă
Problematizarea
Studiul de caz
Conversaţia.
Explicaţia.
Conversaţia euristică
Prelegerea
interactivă Explicaţia
si Reflecţia
individuală şi
colectivă Prelegerea
interactivă Studiul de
caz Conversaţia
euristică
Problematizarea
Explicaţia si
Reflecţia individuală
şi colectivă
Prelegerea
interactivă
Problematizarea
Conversaţia euristică

8.2 Bibliografie Curs  

1. Suport curs platformă: Dr. Ing. Roxana-Mariana Beiu
2. A. Stuparu, Mecanica Fluidelor: Cursuri și Aplicații, Ed. Orizonturi Univ., Timișoara, 2009.
3. R. Țârulescu, O. M. Crăciun, Elemente de Mecanica Fluidelor și Unele Aplicații Practice, Ed. Univ. Transilvania din
Brașov, 2009.
https://www.researchgate.net/publication/275582338_Elemente_de_mecanica_fluidelor_si_unele_aplicatii_practice
4. Y. A. Cengel, J. M. Cimbala, Fluid Mechanics – Fundamentals and Applications, McGraw-Hill, NY, USA, 2014.
5. L. E. Anton, A. Baya, Mecanica Fluidelor, Mașini Hidraulice și Acționari, Ed. Orizonturi Universitare, Timișoara,
2002.
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6. R. Radu, Elemente de Mecanica Fluidelor și Acționari Hidraulice, Ed. „Ion Ionescu de la Brad”, Iași, 2015.
http://abotu.ipa.ro/Orsova/Tratate stiintifice/Hidraulica_Mecanica_fluidelor.pdf

8.3 Conţinut Seminar Metode de predare Observaţii

8.4 Bibliografie Seminar 

8.5 Conţinut Laborator Metode de predare Observaţii

1. Unităţi de măsură ale mărimilor fizice ce caracterizează un
fluid (presiune, densitate, greutate specifică, vâscozitate,
compresibilitate). 2. Măsurarea variației înalțimii, h, în funcție
diametrul tuburilor, d (datorat fenomenului de capilaritate). 3.
Aparate şi metode de măsurare a parametrilor fluidelor de
lucru utilizate în acţionările hidraulice şi pneumatice. 4.
Probleme privind presiunea hidrostatică. 5 Principiul lui
Arhimede. Masurarea masei a unor corpuri de geometrie
complexă. 6. Studiul curgerii lichidelor. Determinarea
numărul lui Reynolds pe baza vitezei de curgere a fluidelor. 7.
Studiul împrăștierii bolilor la plante prin interacțiunea
picăturilor dispersate.

Dezbatere Prezentare
Experiment. Discuții
în urma rezultatelor.
Experiment Studiu
manometre.
Problematizare
Experiment
Experiment/Film.
Prezentare
interactiva/film.

8.6 Bibliografie Laborator 

I. Băisan, Operații și tehnologii în industria alimentară, curs, 2015 https://mec.tuiasi.ro/diverse/otiam.pdf
2. A. Baya, L. E. Anton, A. Stuparu, Măsurararea și Monitorizarea Mărimilor Hidraulice, Ed. Orizonturi Univ.,
Timișoara, 2009. http://mh.mec.upt.ro/ftp/Bibliografie MH/Masurarea_si_monitorizarea_marimilor
_idraulice_in_timp_real_2009/
3. M. Nicolov, Z. Szabadai, Fizica Farmaceutica – Aplicatii Experimentale, Ed. „Victor Babeș”, Timișoara, 2019
http://www.umft.ro/data_files/documente-atasate-sectiuni/5628/fizfarma_20lab_20carte_2016092019.pdf
4. Studiul curgerii lichidelor. Numărul lui Reynolds http://newton.phys.uaic.ro/data/pdf/Reynolds.pdf
5. Filme reprezentative: https://www.youtube.com/watch?v=pae5WrmDzUU, https://www.youtube.com/watch?
v=7MpO8kuJvzE
6. T. Gilet, L. Bourouiba, Fluid fragmentation shapes rain-induced foliar disease transmission, J. R. Soc. Interface, vol.
12, 2015 http://dx.doi.org/10.1098/rsif.2014.1092

8.7 Conţinut Proiect Metode de predare Observaţii

1. Prezentare temă: “Sisteme de irigații pe baza fenomenului
de capilaritate” (platforma UAV). 2. Cerințe necesare pentru
proiect: formatare în conformitate cu Procedura PO 07,
“Procedura operațională privind elaborarea lucrărilor de
finalizare a studiilor universitare de licență și master” a UAV.
Definire/discuție asupra fișierelor în format “.doc” încarcate
de pe site-ul UAV: pentru: “Pagina de Garda”, “Cuprins”,
“Bibliografie”. 3. Modalități de cautare în baze de date pentru
a găsi informații despre cercetările existente din domeniul
temei. 4. Elemente de teorie și modelare matematică a
fenomenului de capilaritate. 5. Discuții: întrebări și răspunsuri
pe marginea temei proiectului. 6. Prelucrare date: despre erori.
Scriere referat. 7. Concluzii se pot trage în urma analizei
datelor. 8. Pregătirea prezentării referatului proiectului în
Power Point. 9. Prezentare proiect în clasă.

Discuții și
comentarii pentru
fiecare etapă, și cu
fiecare student în
vederea evaluării
graduale a realizării
proiectului

8.8 Bibliografie Proiect 

Bibliografie
1. V. Nalliah, R. Sri Ranjan, Evaluation of a Capillary-Irigation System for Better Yield and Quality of Hot Pepper
(Capsicum Annuum), Applied Engineering in Agriculture, vol. 26(5), pp. 807-816, 2019.
http://dx.doi.org//10.13031/2013.34941
2. C. Li, et al., Bioinspired inner microstructured tube controlled capillary rise, PNAS, vol. 116(26), pp. 12704-12709,
2019. http://www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1821493116
3. C. Li, et al., Bioinspired inner microstructured tube controlled capillary rise, PNAS, vol. 116(26), pp. 12704-12709,
2019. Supplement https://www.pnas.org/content/suppl/2019/06/07/1821493116.DCSupplemental
4. N. P. K. Semananda, J. D. Ward, B. R. Myers, A Semi-Systematic Review of Capillary Irrigation: The Benefits,
Limitations, and Opportunities, Horticulturae, vol. 4(23), 2018, http://dx.doi.org//10.3390/horticulturae4030023
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9. Coroborarea/validarea conţinuturilor disciplinei (acolo unde este cazul)

Conţinutul acestei disciplinei este în concordanţă cu discipline similare din alte centre universitare din ţară şi din
străinătate. Pentru o mai bună adaptare a conţinutului disciplinei la cerinţele pieţei muncii, au avut loc întâlniri atât cu
angajatori, reprezentaţi ai mediului de afaceri, cât şi cu profesori de specialitate din învăţământul preuniversitar.
Folosirea limbii engleze este un bonus care ajuta la creşterea şanselor de angajare a absolvenţilor în companii
multinaţionale.

10. Evaluare (acolo unde este cazul)

Tip
activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare

Pondere
din nota
finală

10.1.
Curs

Dobândirea și cunoaşterea unor cunoştințe de bază
din domeniul mecanicii fluidelor și ale fenomenelor
ce stau la baza hidrostaticii, cinematicii si dinamicii
fluidelor.

Test asupra noțiunilor
teoretice din domeniul
mecanicii fluidelor prezentate
la curs. Examenul este scris

45%

10.2.
Seminar

10.3.
Laborator

Se vor analiza fenomene fizice din domeniul
mecanicii fluidelor cu aplicații în ingineria
sistemelor biotehnice și ecologice.

Prezentarea unui experiment
din domeniul mecanicii
fluidelor

20%

10.4.
Proiect

Realizarea unui referat si a unei prezentari dupa o
temă dată, din ingineria sistemelor biotehnice și
ecologice.

Prezentare în format Power
Point și realizarea în format
electronic a referatului
corespunzător temei.

15%

10.5 Standard minim de performanţă 

Însuşirea corectă a noțiunilor de bază, întelegera conceptelor fundamentale, stăpânirea limbajului de specialitate,
capacitatea de a analiza cazuri simple

Titular 
doctor Beiu Roxana

Asistent 
doctor Beiu Roxana

DIRECTOR DEPARTAMENT  
Conf.dr.ing. Lungu Monica

DECAN 
Conf.univ.dr.ing. Virgiliu Gheorghe Călin CIUTINA


