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- Masteratul Sisteme Hidraulice și Pneumatice Avansate este un program de studii de 
profil mecano-energetic orientat spre studiul mașinilor, acționărilor, echipamentelor și 

sistemelor hidraulice și pneumatice din industrie, energie, mediu sau servicii. 

- Ocupațiile de referință pe care acest masterat le acoperă sunt: Inginer mecanic; Inginer mașini și 
sisteme hidraulice și pneumatice; Consilier inginer mecanic; Inspector de specialitate inginer 

mecanic; Referent de specialitate inginer mecanic; Proiectant inginer mecanic; Asistent de 
cercetare în mașini hidraulice și pneumatice; Asistent de cercetare în mașini și instalații mecanice; 
Specialist mentenanță echipamente mecanice; Inspector ISCIR (311536); Asistent standardizare și 

Inginer mecano-energetician (specialist mecano-energetică) – clasificare nouă;

- Angajatorii absolvenților masteratului pot fi printre alții: Hidroelectrica, Honeywell, Engie, General
Electric, KSB, Grundfos, Renault Technologie, Veolia, Aquaproiect, Voith Turbo, CEZ, WILO, KMG

International, ICPE-CA, ICEMENERG, Termomecanica, Companii și Administrații de Apă etc.

PROGRAM de MASTERAT

Număr de locuri: 25 – buget 
Durata: 4 semestre

Număr credite: 120 ect. 
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Acest program de masterat  vă pregătește în:

(i) domenii specifice mecanicii fluidelor aplicate: 
- hidrodinamica și aerodinamica mașinilor și sistemelor hidropneumatice;
- concepţia sistemelor de acționări hidraulice şi pneumatice;
- concepția echipamentelor pentru captarea și conversia energiilor regenerabile; 
- simularea numerică a curgerii fluidelor;
- concepția integrată a echipamentelor și sistemelor hidraulice și pneumatice;
- simularea funcționării echipamentelor hidraulice și pneumatice în sisteme complexe;
- identificarea experimentală a stării tehnice a mașinilor și sistemelor hidraulice şi pneumatice;
- microfluidică și dinamica biofluidelor;

(ii) domenii complementare:
- tehnologii de fabricație aditivă pentru imprimarea 3D a organelor de mașini;
- simularea sistemelor mecano-electrice specifice domeniului hidraulicii și pneumaticii;
- proiectarea asistată de calculator CAD-CAM-CAE a sistemelor hidraulice și pneumatice;
- achiziția și prelucrarea datelor experimentale;
- crearea și gestionarea bazelor de date;

PROGRAM de MASTERAT
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HIDRODINAMICA ŞI AERODINAMICA MAŞINILOR ŞI SISTEMELOR HIDROPNEUMATICE

Titular disciplină: Prof. dr. ing. habil. Adrian CIOCĂNEA

Anul 1, Sem. 1 Curs: 2 ore, Aplicatii: 1 oră Verificare: Examen

Cursul prezintă elemente avansate de studiu pentru
mașini și sisteme hidropneumatice utilizate în diferite
industrii, utilități publice, protecția mediului, ventilație și
climatizare, transport de fluide, aplicații speciale etc. Se
studiază caracteristicile energetice ale pompelor,
suflantelor, ventilatoarelor și compresoarelor de
construcții diferite, precum și simularea funcționării
acestora în instalații complexe. În cadrul aplicațiilor
studenții utilizează programe de calcul pentru proiectarea
și simularea mașinilor și sistemelor; de asemenea
participă la încercarea mai multor tipuri de mașini pe
standuri specializate, automatizate.

Proiectarea, execuția și încercarea unei suflante centrifuge bietajate
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HIDRODINAMICA ŞI AERODINAMICA MAŞINILOR ŞI SISTEMELOR HIDROPNEUMATICE

Titular disciplină: Prof. dr. ing. habil. Adrian CIOCĂNEA

Anul 1, Sem. 1 Curs: 2 ore, Aplicatii: 1 oră Verificare: Examen

Simularea, imprimarea 3D și încercarea unui ventilator transversal

Proiectarea, realizarea și încercarea unui ventilator transversal



MODELAREA ŞI SIMULAREA NUMERICĂ A SISTEMELOR HIDRAULICE ŞI PNEUMATICE

Titular disciplină: Prof. dr. ing. Daniela VASILIU

Anul 2, Sem. 1 Curs: 2 ore, Aplicații: 2 ore Verificare: Examen

Obiectivul principal al cursului constă în dobândirea
cunoștințelor necesare pentru modelarea matematică și
simularea numerică a comportării dinamice a sistemelor
hidraulice şi pneumatice cu ajutorul limbajelor moderne de
analiză și sinteză.
Cursul oferă studenţilor posibilitatea cunoaşterii elementelor
hardware şi software utilizate pentru proiectarea sistemelor
automate hidraulice şi pneumatice prin modelare şi simulare
numerică (Matlab-Simulink, Simcenter AMESim, Automation
Studio).
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MODELAREA ŞI SIMULAREA NUMERICĂ A SISTEMELOR HIDRAULICE ŞI PNEUMATICE

Titular disciplină: Prof. dr. ing. Daniela VASILIU

Orele de laborator au ca obiectiv aprofundarea
cunoştinţelor prin:
- utilizarea programelor moderne de modelare și

simulare numerică aflate în dotarea laboratorului
”Platformă de învățământ interactiv e-AHP”;

- încercarea și identificarea experimentală a sistemelor
de acționare hidraulice și pneumatice cu ajutorul
echipamentelor și standurilor de încercare aflate în
dotarea laboratorului de ”Acționări hidraulice și
pneumatice”.
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MODELAREA ŞI SIMULAREA NUMERICĂ A SISTEMELOR HIDRAULICE ŞI PNEUMATICE

Titular disciplină: Prof. dr. ing. Daniela VASILIU
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ANALIZA SISTEMELOR HIDRAULICE ŞI PNEUMATICE CU METODA ELEMENTELOR FINITE

Titular disciplină: Conf. dr. ing. Andrei DRAGOMIRESCU

Anul 1, Sem. 2 Curs: 2 ore, Aplicații: 2 ore Verificare: Examen

Cursul și laboratorul oferă cunoștințele și pregătirea necesare
pentru efectuarea unor analize numerice corecte ale sistemelor
hidraulice și pneumatice folosind metoda elementelor finite.
Sunt abordate toate etapele necesare: pre-procesare, calculul
propriu-zis și post-procesare. Sunt prezentați pașii necesari
pregătirii unei simulări numerice: crearea unei rețele de calcul
adecvate, alegerea modelelor și metodelor de calcul,
impunerea corectă a condițiilor inițiale și la limite, stabilirea
criteriilor de convergență. Este indicat modul în care se
efectuează calculul numeric, urmărind convergența soluției și
ajustând parametrii simulării pentru a asigura convergența. De
asemenea, sunt prezentate metode de analiză a rezultatelor.

Curgerea în jurul unui cilindru

Curgerea în jurul unui profil T

Automobil trecând prin

perdelele de izolare ale unui pasaj rutier

Câmp de presiuni
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UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR 3D LA FABRICAŢIA MAŞINILOR HIDRAULICE ŞI PNEUMATICE

Titular disciplină: Prof. dr. ing. habil. Adrian CIOCĂNEA

Anul 1, Sem. 2 Curs: 2 ore, Aplicatii: 1 oră Verificare: Examen

Cursul prezintă principalele tehnologii de fabricație aditivă, modul de
funcționare al imprimantelor 3D, precum și metodele de scanare
tridimensională utilizate de diverse tipuri de scanner.
În cadrul laboratorului studenții realizează individual scanări 3D,
urmate de prototiparea unor piese, utilizând infrastructura existentă
- imprimantă Delta WASP 2040 de dimensiuni mari și Scanner 3D
EinScan-S Shining.

Imprimarea 3D a rotorului 
unei turbine Banki

Imprimarea 3D a rotorului unei pompe 
centrifuge

Scanner  3D 
EinScan-S Shining

Imprimantă 3D Delta WASP 2040 
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TURBINE EOLIENE ȘI HIDROCINETICE

Titulari disciplină: Conf. dr. ing. Sanda BUDEA, Conf. dr. ing. Andrei DRAGOMIRESCU

Anul 1, Sem. 1 Curs: 2 ore, Aplicații: 1 oră Verificare: Examen

Două dintre principalele surse regenerabile de energie, cu rol esențial în procesul de decarbonizare, sunt
vântul și apa. În acest context, cursul prezintă noțiuni referitoare la aerodinamica, proiectarea, exploatarea
și mentenanța turbinelor eoliene, utilizate pentru captarea și conversia energiei vântului, și a turbinelor
hidrocinetice, utilizate pentru captarea și conversia energiei cinetice a cursurilor de apă sau a energiei
valurilor și a mareelor.

În cadrul laboratorului, studenții realizează aplicații și teme individuale de dimensionare/proiectare a
acestor tipuri de turbine eoliene și hidrocinetice.

Turbină Savonius cu pale elicoidale:
model experimental și câmpuri de viteze

Turbină Savonius cu pale elicoidale:
model experimental și câmpuri de viteze

Turbină Darrieus cu
turbină Savonius
pentru demaraj

Turbină Darrieus cu
turbină Savonius
pentru demaraj

Turbină Darrieus tip H
cu pale semideschise

Turbină Darrieus tip H
cu pale semideschise
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Turbinele eoliene și turbinele hidrocinetice prezintă o serie de similarități:
• pot fi cu arbore orizontal sau cu arbore vertical, având rotoare prevăzute cu pale profilate;
• pot fi axiale sau transversale;
• pot funcționa pe baza forțelor portante, care acționează asupra palelor profilate, sau pe baza forțelor de rezistență la
înaintare, care acționează asupra unor pale având forma unor cupe.
Condițiile de funcționare diferite conduc, însă, la particularități diferite de proiectare, exploatare și întreținere.
Aceste elemente sunt tratate pe larg în cadrul cursului și sunt exemplificate în cadrul aplicațiilor de laborator.

Turbine care funcționează pe baza forțelor de rezistență la înaintareTurbine care funcționează pe baza forțelor de rezistență la înaintareTurbine axiale, care funcționează pe baza forțelor portanteTurbine axiale, care funcționează pe baza forțelor portante

Turbine transversale cu arbore vertical (eoliene) sau orizontal (hidrocinetice), care funcționează pe baza forțelor portanteTurbine transversale cu arbore vertical (eoliene) sau orizontal (hidrocinetice), care funcționează pe baza forțelor portante

TURBINE EOLIENE ȘI HIDROCINETICE

Titulari disciplină: Conf. dr. ing. Sanda BUDEA, Conf. dr. ing. Andrei DRAGOMIRESCU
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COLECTOARE SOLARE

Titular disciplină: Prof. dr. ing. habil. Adrian CIOCĂNEA

Anul 1, Sem. 1 Curs: 2 ore, Aplicatii: 1 oră Verificare: Examen

Spectrul termic pentru un captor 
solar poros (stânga) și ondulat 

(dreapta) [0C] după 5, 10, 50 min 

Cursul prezintă metode pentru dimensionarea, simularea și
încercarea colectoarelor solare pentru încălzirea apei și aerului
ori fotovoltaice, în diferite variante constructive, cu sau fără
concentratori, introduse în sisteme hibrid, pentru diferite
aplicații industriale, de mediu sau casnice.

Colector hibrid 
solar fotovoltaic – răcire apă

Instalație hibridă pentru 
aerarea lacurilor alimentată 

cu panouri solare 
fotovoltaice 
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PROIECTAREA ASISTATĂ DE CALCULATOR A SISTEMELOR HIDRAULICE ŞI PNEUMATICE

Titular disciplină: Prof. dr. ing. Sorin Cănănău

Anul 2, Sem. 1 Curs: 2 ore, Aplicații: 2 ore Verificare: Examen

Cursul și laboratorul oferă
cunoștințele pentru pregătirea
complementară pe domeniul de
competenţă inginerie mecanica
(lagăre, etanşări, transmisii cu
angrenaje, transmisii cu film fluid
ş.a.); calificare pentru activităţi de „
dezvoltare de produs” (proiectare) în
ingineria mecanică prin utilizarea

sculelor CA-x, conform cu strategiile „ciclul de viaţă” şi cu
organizarea ingineriei concurente; formarea aptitudinilor
pentru modelarea şi simularea sistemelor mecanice în
condiţii tip „realitate virtuală”;
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IDENTIFICAREA EXPERIMENTALĂ A STĂRII TEHNICE A MAȘINILOR ȘI SISTEMELOR HIDRAULICE   

Titular disciplină: Conf. dr. ing. Sanda BUDEA

Anul 1, Sem. 1 Curs: 1 oră, Aplicatii: 1 oră Verificare: Examen

Cursul prezintă noțiuni referitoare la verificarea bunei functionări a masinilor si sistemelor hidraulice si
pneumatice, diagnoze tehnice – verificarea parametrilor hidraulici, comportarea la cavitație, procedee

de determinare a NPSH-ului pompelor centrifuge, măsurarea vibrațiilor, verificarea acustică si scanare
termică – plan de management pentru o mentenanță predictivă.
În cadrul laboratorului studenții realizează măsurarea vibrațiilor, zgomotelor si temperaturilor in
functionarea unei pompe centrifuge orizontale, a unui grup de 3 pompe vertical multietajate si a unei
suflante bietajate.

Suflanta bietajata pentru aerarea apelor uzate – monitorizarea
zgomotelor si vibratiilor la diferite turatii de functionare

Monitorizarea functionarii grupului de 
3  pompe cu automatizare
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MICROFLUIDICĂ

Anul 1, Sem. 2 Curs: 1 oră, Aplicatii: 1 oră Verificare: Examen

Cursul prezintă procedurile și metodele utilizate pentru modelarea
numerică a dinamicii fluidelor în dispozitive microfluidice, în prezența
fenomenului de difuzie și a suprafețelor poroase.
Aplicațiile de laborator se bazează pe prezentarea, vizualizarea și
modelarea numerică a curgerilor fluidelor vâscoase în microcanale și
tuburi capilare.

Distribuția traiectoriilor în 
microcanale.

3D

2D

Vizualizarea curgerii in microcanal.

Titular disciplină: Ș.l. dr. ing. Nicoleta-Octavia TĂNASE 
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DINAMICA BIOFLUIDELOR

Titular disciplină: Prof. dr. ing. Emil Brujan

Anul 1, Sem. 2 Curs: 1 oră, Aplicatii: 1 oră Verificare: Examen

Sunt prezentate elemente teoretice și practice privind caracterul
nenewtonian de curgere a fluidelor biologice, elemente de mecanica
fluidelor asociate curgerii sângelui în vasele sanguine, structura și
proprietățile mecanice ale vaselor sanguine, microcirculație, și
consecințe ale utilizării laserilor și ultrasunetelor în medicină și
biologie.

Lichidul sinovialMicrocirculație sanguină


