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FIZICI SPECIALE 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Urbanism şi Arhitectură 

Catedra/departamentul Alimentări cu Căldură, Apă, Gaze şi Protecţia Mediului 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 0732.3 Alimentări cu apă, canalizări 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

I (învăţământ cu frecvenţă); 
II (învăţământ cu frecvenţă 

redusă) 
 

2; 
3; 
 
 

E 
 
 
 
 

F – Unitate de 
curs de formare 
a abilităţilor şi 
competenţelor 
fundamentale 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 

7 
 
 
 
 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Laborator/seminar 
Proiect de 

an 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicaţii 

210 60 30/15 0 60 45 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Matematica, Matematici speciale, Fizica, Fizici speciale 

Conform competenţelor Cunoaşterea, înţelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază ale 
domeniului şi ale ariei de specializare, a aparatului matematic necesar 
pentru efectuarea calculelor. Elemente de algebră vectorială, calculul 
diferenţial şi integral; ecuaţii diferenţiale obişnuite. 

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de tabla, proiector şi 
calculator. Nu vor fi tolerate întârzierile studenţilor, precum şi convorbirile telefonice în 
timpul cursului. 

Laborator Studenții rezolvă cîte 5 probleme grafice individuale, vor perfecta rapoarte conform 
condiţiilor impuse de indicaţiile metodice. Termenul de predare a lucrării de laborator – 
o săptămână după finalizarea acesteia. Pentru predarea cu întârziere a lucrării aceasta se 
depunctează cu 1pct./săptămână de întârziere.  

 
5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

CPL1. Recunoaşterea elementelor şi structurilor construcţiilor din domeniul hidroedilitare 
specific programului de studii absolvit 
 Cunoaştere atributelor fiecărei categorii de instalaţii pentru deservirea construcţiilor  
 Identificarea rolului funcţional al elementelor de instalaţii 
  Particularizarea soluţiilor de alcătuire pentru toate categoriile de instalaţii 
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Competenţe 
profesionale 

CPL2. Dimensionarea elementelor de construcţii din domeniul ingineriei hidroedilitare 
 Identificarea soluţiilor tehnologice de realizare a instalaţiilor specifice domeniului  
 Definirea parametrilor funcţionali şi ipotezele de calcul pentru fiecare categorie de 

instalaţii 
 Efectuarea calculelor de dimensionare şi verificare pentru echipamente şi elemente de  
       instalaţii 
 Utilizarea metodelor de calcul specifice tipurilor de structuri şi metodelor de  
       dimensionare a elementelor componente ale instalaţiilor  în scopul întocmirii unei  
       documentaţii tehnice specifice. 
 Evaluarea, selectarea şi utilizarea optimă a diferitelor materiale care intră în alcătuirea  
       elementelor de construcţii hidroedilitare şi de protecţia apelor. 
 Transpunerea rezultatelor calculelor de dimensionare în documentele tehnice ale  
      proiectului pentru construcţii hidroedilitare, ca şi pentru lucrări de protecţie a apelor. 

 CPL3. Proiectarea tehnologică şi economică pentru lucrări de execuţie, exploatare si 
întreţinere a construcţiilor din sistemele AAC 
 Cunoaşterea proprietăţilor materialelor de instalaţii şi tehnologiile de punere în operă a 

acestora  
 Proiectarea proceselor tehnologice specifice diferitelor faze de execuţie a sistemelor de 

instalaţii                           

 CPL4. Organizarea şi conducerea procesului de execuţie, exploatare şi întreţinere a 
construcţiilor din domeniul ingineriei sanitare și sistem AAC 
 Identificarea naturii resurselor necesare executării instalaţiilor 

 CPL5. Respectarea cerinţelor de siguranţă, funcţionalitate şi dezvoltare durabilă pentru 
lucrările hidroedilitare şi de protecţie a apelor 
 Adaptarea metodelor de calcul la particularităţile elementelor şi sistemelor de instalaţii 
 Utilizarea principiilor de alcătuire şi calcul specifice cerinţelor identificate 

Competenţe 
transversale 

CT1.   Executarea responsabilă a sarcinilor profesionale,în condiţii de autonomie restrânsă şi  
            asistenţă calificată. 
CT3.  Conştientizarea nevoii de formare continuă; utilizarea eficientă a resurselor şi  
            tehnicilor de învăţare, pentru dezvoltarea personală şi profesională. 

 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Obţinerea cunoştinţelor necesare pentru soluţionarea problemelor de tehnologie, 
proiectare, investigaţii ştiinţifice în domeniu corespunzător specializării respective 

Obiectivele specifice Să cunoscă natura fizică a forţelor care se exercită în fluidele aflate în repaus şi în 
mişcare şi distribuţia lor 
Să posede legile fundamentale ale staticii, cinematicii şi dinamicii fluidelor; 
Să cunoască modul de determinare a presiunii fluidelor; 
Să cunoască metodele de determinare a pierderilor de sarcină la mişcarea fluidelor; 
Să cunoască și să opereze liber cu noțiunile introduse în mecanica teoretică (diferite 
caracteristici sau parametri din statică, cinematică și dinamică, axiome, legi, rezultate 
aplicative). 
Să poată rezolva problemele tipice din toate compartimentele mecanicii, să poată 
aborda și trata problemele care survin în practica inginerească. 
Să poată analiza rezultatele obținute, să înțeleagă limitele modelului aplicat și a 
rezultatelor, să poată propune generalizări ale problemei tratate. 
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7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 
 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1  Noţiuni introductive. Locul disciplinei Fizici speciale (mecanica fluidelor 
aplicată) în planul de studii al specialităţii, esenţa disciplinei, obiectivele, scopul şi 
legătura organică cu alte discipline. Conceptul de mediu fluid continuu. Numărul 
lui Knudsen şi sensul lui fizic. Proprietăţile fizice de bază ale fluidelor: densitatea, 
compresibilitatea, fluiditatea şi viscozitatea. Legea frecării vâscoase a lui Newton. 

2 1 

T2. Statica fluidelor. Forţe şi distribuţia forţelor în fluide. Presiunea şi 
proprietăţile ei. Presiune absolută, manometrică, vacuummetrică şi relativă. 
Ecuaţiile fundamentale ale staticii fluidelor şi integrarea lor. Repausul lichidelor 
în câmpul gravitaţional. Ecuaţia de bază a hidrostaticii şi aplicaţiile ei. 

2 1 

T3. Repausul relativ al fluidelor grele. Ecuaţia fundamentală a repausului relativ. 
Vas aflat în mişcare de translaţie uniform accelerată. Vas cilindric aflat în mişcare 
de rotaţie uniformă în jurul axei sale. 

2 1 

T4. Forţe de presiune pe suprafeţe plane. Calculul analitic şi grafic al forţei 
hidrostatice de presiune pe o suprafaţă plană. Calculul coordonatei punctului de 
aplicaţie al acestei forţe. Forţele de presiune pe o suprafaţă plană verticală şi pe 
o suprafaţă plană orizontală. Paradoxul hidrostatic. 

2 1 

T5. Forţe de presiune pe suprafeţe curbe. Calculul analitic şi grafic al forţei 
hidrostatice de presiune pe o suprafaţă curbă deschisă. Calculul coordonatelor 
centrelor de aplicare a forţelor. Determinarea volumului corpului de presiune 
pozitiv şi negativ. 

2 1 

T6.  Legea lui Arhimede. Plutirea corpurilor. Calculul analitic al forţei 
hidrostatice pe suprafeţe curbe închise (forţa arhimedică). Condiţiile de plutire. 
Stabilitatea echilibrului corpurilor plutitoare. Noţiuni asupra plutitorilor. 
Oscilaţiile plutitorilor. 

2 0,5 

T7. Cinematica fluidelor. Două metode de descriere a mişcării fluidelor. 
Clasificarea mişcării fluidelor. Noţiuni de bază în cinematica fluidelor. Ecuaţia de 
continuitate în formă diferenţială şi în formă hidraulică (tehnică). 

3 0,5 

T8. Dinamica fluidelor perfecte (ideale). Ecuaţiile de mişcare ale fluidelor 
perfecte (ecuaţiile lui Euler) şi integrarea lor. Integrala şi teorema lui Bernoulli 
pentru o linie de curent. Interpretarea geometrică şi energetică a relaţiei lui 
Bernoulli. 

3 0,5 

T9. Aplicaţii ale relaţiei Bernoulli. Curegerea printr-un orificiu. Tubul Venturi 
(venturimetrul). Presiunea totală. Sonda de presiune Pitot. Măsurarea vitezei 
fluidelor. 

3 0,5 

T10. Teoremele fundamentale ale dinamicii fluidelor perfecte şi aplicaţiile lor. 
Teorema cantităţii de mişcare (a impulsului). Teorema momentului cinetic. 
Aplicaţii ale teoremelor impulsului: acţiunea jetului de fluid asupra unui cot de 
conductă şi acţiunea jetului de fluid asupra paletei rotorului maşinii hidraulice. 

3 
 

1 

T11. Relaţia lui Bernoulli petru fluide ideale şi reale incompresibile în mişcare 
absolută şi relativă.  Interpretarea geometrică şi energetică a relaţiei lui 
Bernoulli. Pantă hidraulică şi piezometrică. Linie piezometrică şi linie energetică. 

3 1 

T12. Structura hidrodinamică a curgerii. Experienţele istorice a lui Reynolds. 3 0,5 



FIŞA UNITĂŢII  DE CUR S/MODULULUI  
 
 

Mişcare laminară şi mişcare turbulentă. Numărul lui Reynolds şi sensul lui fizic. 
Două valori critice ale numărului Re. Studiul mişcării laminare în conducte 
circulare. Distribuţia eforturilor tangenţiale şi ale vitezelor într-o secţiune 
transversală. Determinarea debitului, vitezei medii în secţiune şi a pierderilor 
liniare de sarcină în regim laminar. 

T13.  Studiul mişcării laminare în conducte cilindrice circulare. Distribuţia 
tensiunilor tangenţiale şi ale vitezelor în secţiune transversală. Determinarea 
debitului, vitezei medii în secţiune şi a pierderilor liniare de sarcină în regim 
laminar. Relaţia Darcy-Weissbach. 

3 0,5 

T14. Mişcarea turbulentă a fluidelor Caracterul mişcării turbulente. Tensiuni 
tangenţiale aparente. Distribuţia logaritmică şi exponenţială a vitezelor. Legea 
logaritmică a rezistenţei. Relaţii logaritmice şi exponenţale de calcul a 
coeficientului lui Darcy al mişcării. Mişcarea lichidelor în conducte rugoase. 
Harpa lui Nikuradse şi diagrama lui Moody. 

3 1 

T15. Pierderi hidraulice locale. Pierderi hidraulice cauzate de variaţia secţiunii de 
curgere, schimbarea direcţiei curentului în ramificaţii şi în organele de obturare. 
Teorema Borda-Carnot. Influenţa rezistenţelor locale. Noţiune de lungime de 
influenţă. 

3 1 

T16. Noţiuni de bază (forţa, sistem de forţe, rezultanta, starea de echilibru). 
Axiomele staticii, consecinţele lor. Legături şi reacţiuni.             

3 0.5 

T17. Forţe concurente: rezultanta, echilibrul. Compunerea a două forţe paralele 
(antiparalele). Momentul forţei faţă de un punct, faţă de axă; relaţia dintre 
aceste momente.       

3 0.5 

T18. Cuplul de forţe: momentul cuplului, cupluri echivalente (într-un plan; în 
două planuri paralele). Compunerea cuplurilor. Echilibrul corpului sub acţiunea 
unui sistem de cupluri. Lema despre translarea paralelă a unei forţe.      

3 1 

T19. Sistemul spaţial de forţe. Reducerea la forma cea mai simplă (teorema de 
bază a staticii). Cazuri particulare de reducere. Şurubul dinamic. Echilibrul 
corpului rigid sub acţiunea unui sistem spaţial de forţe. Cazuri particulare: sistem 
plan, sistem de forţe paralele etc.    

3 1 

T20. Fermele (metoda separării nodurilor, metoda secţiunilor – Ritter). 
Echilibrul unui sistem de corpuri. Diferite forme a ecuaţiilor de echilibru. 
Echilibru în prezenţa forţelor de frecare. Frecarea de alunecare şi frecarea de 
rostogolire. Sistemul de forţe paralele. Centrul de greutate. Cazuri particulare: 
corpuri simetrice, corpuri omogene, plăci omogene.   

3 1 

T21. Cinematica punctului (recapitulare pe baza cunoştinţelor din fizica 
generală). Noţiuni cinematice: traiectoria, legea de mişcare, viteza, acceleraţia, 
grade de libertate. Mişcarea rectilinie (uniformă, uniform accelerată, oscilatorie). 
Mişcarea circulară (viteza şi acceleraţia unghilară, acceleraţia tangenţială şi 
normală).  

3 1 

T22. Clasificarea mişcărilor corpului rigid (de translaţie, de rotaţie, mişcarea 
plană, sferică, liberă); numărul de grade de libertate. Mişcarea de translaţie 
(proprietăţile). Rotaţia rigidului în jurul unei axe fixe. Viteza unghilară ca vector. 
Acceleraţia de rotaţie şi acceleraţia centripetă. Expresiile în formă de produs 
vectorial pentru viteză şi acceleraţii.   

3 1 

Total prelegeri: 60 18 
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Tematica activităților didactice 

Numărul de ore 

învățămînt 
cu 

frecvență 

învățămînt 
cu frecvență 

redusă 

Tematica lucrărilor seminar 

TS1. Proiecţia forţelor. Momentul forţei faţă de un punct în plan.        2 1 

TS2. Sistemul forţelor concurente 2 1 

TS3. Echilibrul corpului rigid sub acţiunea sistemului plan de forţe 2 1 

TS4. Lucrarea de control Nr. 1 (proiecţii, momente, sistem concurent, sistem plan 
de forţe).      

2 0.5 

TS5. Echilibrul a unui sistem de corpuri sub acţiunea unui sistem plan de forţe. 2 0.5 

TS6. Echilibrul rigidului sub acţiunea sistemului plan de forţe în prezenţa frecării 
de alunecare. 

2 1 

TS7. Ferme (metoda separării nodurilor şi a secţiunilor).     2 0.5 

TS8. Lucrarea de control Nr. 2 (echilibrul sistemului, forţe de frecare, ferme).      2 1 

TS9. Echilibrul corpului rigid sub acţiunea sistemului spaţial de forţe.   2 1 

TS10. Centrul de greutate.    2 0.5 

TS11. Lucrare de control Nr. 3 (sistem spaţial, centru de greutate).      2 0.5 

TS12. Cinematica punctului.        2 0.5 

TS13. Mişcarea de rotaţie a corpului.    4 1 

TS14. Lucrarea de control Nr. 4 (cinematica punctului şi mişcarea de rotaţie).   2 1 

Total lucrări de seminar: 30 12 
 

 

 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator 

LL1. Studierea aparatelor de măsurat presiunea. Studierea aparatelor cu lichide 
(piezometru, monometrul simplu, monometrul diferenţial, micrometru), cu tub 
elastic şi altele. 

4 1 

LL2. Studierea experimentală a repausului relativ al unui lichid în mişcare de 
rotaţie. Studierea formei suprafeţei de nivel şi distribuţiei presiunilor. 

2 1 

LL3. Studierea experimentală a regimurilor de mişcare a fluidelor. Determinarea 
experimentală a numerelor Reynolds critice inferior şi superior. 

2 1 

LL4. Studierea experimentală a ecuaţiei Bernoulli pentru fluide reale 
incompresibile şi trasarea liniilor energetice şi piezometrice pentru o conductă cu 
secţiuni variabile. 

4 1 

LL5. Determinarea experimentală a coeficientului Darcy al mişcării.  
Determinarea pe cale experimentală a rugozităţii absolute echivalente a unei 
conducte. 

3 2 

Total lucrări de laborator: 15 6 
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9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

30% 30%  40%  

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri, seminarii şi lucrări de laborator; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări şi lucrări de laborator; 
Obţinerea notei minime de „5” la seminar; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală că poate utiliza cunoştinţele  obţinute pentru rezolvarea 
problemelor puse în faţa specialistului 

 


