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FIŞA DISCIPLINEI  

(licenţă) 
1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 

1.2. Facultatea Inginerie 

1.3. Departamentul Departamentul de Energetică și Știința Calculatoarelor 

1.4. Domeniul de studii Inginerie Energetică 

1.5. Ciclul de studii Licenţă 

1.6. Programul de studii/calificarea Energetică Industrială 

1.7. Forma de învăţământ Învăţământ cu frecvenţă 

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Transfer de căldură şi masă 

2.2. Titularul activităţilor de curs Prof.univ.dr.ing. Lucian Gavrilă 

2.3. Titularul activităţilor de seminar As.univ.dr.ing. Cristina Grigoraș 

2.4. Anul de 

studiu 

II 2.5. Semestrul 3 2.6. Tipul de evaluare E 

2.7. 

Regimul 

disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  

DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DD 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  

DI - obligatorie (impusă), DO - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 

DI 

 

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână 4 3.2. Curs 3 3.3. Seminar 1 

3.4. Totalul de ore pe semestru din 

planul de învăţământ 

56 3.5. Curs 42 3.6. Seminar 14 

 

Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 35 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 8 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 

Tutoriat  2 

Examinări 4 

Alte activităţi (precizaţi):  

 

3.7. Total ore studiu individual  69 

3.8. Total ore pe semestru  125 

3.9. Numărul de credite 5 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de 

curriculum 
 Promovarea semestrului 1 din anul I de studii 

4.2. de 

competenţe 
 Fizică, Chimie, Matematică 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1.  de desfăşurare a cursului  Sală de curs, dotată cu laptop, videoproiector şi software adecvat, dezbateri cu 

http://inginerie.ub.ro/
mailto:decaning@ub.ro
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participarea activă a studenţilor. 

5.2. de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului 
 Sală de seminar, dotată cu calculatoare si software adecvate, discuţii. 

 

6. Competenţe specifice acumulate  

 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 
 Descrierea principiilor funcţionării la nivel individual şi de sistem a 

echipamentelor şi a metodelor de dimensionare, proiectare şi verificare a 

funcţionării acestora. 
7.2. Obiectivele specifice - realizarea unei analize critice pentru evaluarea performanţelor şi limitelor 

proceselor tehnologice  

- rezolvarea de probleme specifie exploatării echipamentelor şi utilajelor bazate pe 

transfer de impuls, căldură şi masă 

- însuşirea cunoştinţelor teoretice privind transferul de impuls, căldură şi masă, 

vizând aplicaţiile în operaţiile unitare din industriile de proces; 

- deprinderea de abilităţi practice în măsurarea, analiza şi interpretarea datelor 

experimentale în procesele de transfer de impuls, căldură şi masă; 

- deprinderea de abilităţi practice în aplicarea noţiunilor teoretice în calcule de 

ingineria proceselor 

 

8. Conţinuturi 

 Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 

INTRODUCERE: definiţii, proces tehnologic, procese 

componente, flux tehnologic, schemă de flux, operaţie 

unitară, fenomen, fenomen determinant 

3 Prelegere cu 

prezentări de studii de 

caz, aplicaţii 

numerice şi discuţii 

1 prelegere 

SIMILITUDINE ŞI ANALIZĂ DIMENSIONALĂ: 

mărimi şi unităţi de măsură, stabilirea formei generale a 

ecuaţiilor, verificarea ecuaţiilor pe baza omogenităţii 

dimensionale, teorema Π, deducerea ecuaţiilor criteriale, 

criterii de similitudine, similitudine, modele, transpunere la 

scară 

3 1 prelegere 

BILANŢURI DE MATERIALE ŞI ENERGIE: scopul 

întocmirii bilanţurilor, metodologie, bilanţul de masă, 

bilanţul energetic, bilanţul termic, modele matematice de 

bilanţ, bilanţ teoretic, bilanţ real 

6 2 prelegeri 

REOLOGIE: noţiuni generale despre fluide, proprietăţi 1 1 prelegere 
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C3 Rezolvarea problemelor de dimensionare, funcţionare şi mentenanţă aferente echipamentelor şi instalaţiilor 

energetice 

C3.1 Descrierea principiilor funcţionării la nivel individual şi de sistem a echipamentelor şi a metodelor de 

dimensionare, proiectare şi verificare a funcţionării acestora 

C3.2 Explicarea şi interpretarea corectă a metodelor de dimensionare şi verificare 

C3.3 Alegerea metodei adecvate de dimensionare şi verificare, precum şi aplicarea etapelor de calcul într-o 

metodologie specifică 
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reologice fundamentale, solicitări şi parametrii solicitării, 

fluide newtoniene, fluide nenewtoniene, reprezentarea 

generalizată a comportării reologice a fluidelor 

FLUIDE ÎN ECHILIBRU: forţe care acţionează în fluide, 

presiunea statică, ecuaţia fundamentală a staticii fluidelor, 

fluide în echilibru absolut, fluide în echilibru relativ, forţa 

de presiune hidrostatică  

2  

NOŢIUNI DE HIDRODINAMICĂ: clasificarea mişcării 

fluidelor, stratul limită hidrodinamic, ecuaţii de conservare 

în curgerea fluidelor, curgerea în sisteme omogene, frecarea 

şi căderea de presiune, curgerea prin conducte, curgerea cu 

suprafaţă liberă, curgerea în sisteme eterogene 

3 1 prelegere 

OPERAŢII HIDRODINAMICE: transportul lichidelor, 

transportul şi comprimarea gazelor, amestecarea, 

sedimentarea, filtrarea, centrifugarea, fluidizarea, 

transportul pneumatic 

1 1 prelegere 

TRASFER DE CĂLDURĂ: noţiuni fundamentale, 

mecanisme de transfer, transfer termic conductiv, transfer 

termic convectiv, transfer termic radiant 

3 1 prelegere 

TRANSFER GLOBAL DE CĂLDURĂ: transfer termic la 

potenţial constant, transfer termic la potenţial variabil în 

regim staţionar şi nestaţionar, transfer de căldură direct între 

două fluide, modalităţi de control a coeficientului global de 

transfer de căldură 

3 1 prelegere 

SCHIMBĂTOARE DE CĂLDURĂ: clasificare, utilizări, 

principii de calcul 

3 1 prelegere 

OPERAŢII TERMICE: încălzirea, răcirea, evaporarea, 

condensarea 

3 1 prelegere 

TRANSFERUL DE MASĂ: echilibre de fază, legea lui 

Gibbs, legea lui Raoult, legea lui Henry, legea lui Nernst, 

mecanisme de transfer de masă, legile lui Fick 

3 1 prelegere 

TRANSFER DE MASĂ INTERFAZIC: mecanisme de 

transfer, coeficienţi individuali de transfer de masă, transfer 

global de masă, calculul potenţialului 

3 1 prelegere 

OPERAŢII DIFUZIONALE: calculul utilajelor de 

transfer de masă, absorbţia, distilarea şi rectificarea, 

uscarea, cristalizarea, extracţia L-L, extracţia L-S 

3 1 prelegere 

Lucrare de control pentru verificarea cunoştinţelor 2 Lucrare scrisă cu 

posibilitatea 

consultării 

bibliografiei 

Bibliografie 

 Gavrilă, L.: Fenomene de transfer, vol. I-II, Ed. Alma Mater, Bacău, 2000; 

 Gavrilă, L.: Fenomene de transfer şi operaţii unitare, note de curs, format electronic, Bacău, 2015; 

 Tudose, R.Z.: Ingineria proceselor fizice din industria chimică, vol. I, Ed. Academiei Române, Bucureşti, 2000. 

Bibliografie minimală 

 Gavrilă, L.: Fenomene de transfer, vol. I-II, Ed. Alma Mater, Bacău, 2000; 

 Gavrilă, L.: Fenomene de transfer şi operaţii unitare, note de curs, format electronic, Bacău, 2015; 

 

Aplicaţii (seminar) Nr. ore Metode de predare Observaţii 

Sisteme de unităţi de măsură. Transformarea unităţilor de 

măsură. Analiza, interpolarea, extrapolarea datelor. Lucrul 

cu tabele de date, grafice, diagrame şi nomograme.  

2 Rezolvarea 

problemelor la tablă 

2 şedinţe 

Întocmirea bilanţului de materiale al unui proces tehnologic 

de separare/amestecare. 

2 2 şedinţe 

Întocmirea bilanţului termic al unui proces tehnologic.  2 2 şedinţe 

Transfer de căldură conductiv, aplicaţii. Calculul 

coeficienţilor individuali de transfer de căldură.  

2 2 şedinţe 

Calculul coeficientului global de transfer de căldură. 

Schimbătoare de căldură, aplicaţii. 

2 2 şedinţe 

Calculul coeficienţilor individuali de transfer de masă. 2 2 şedinţe 
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Calculul coeficientului global de transfer de masă.  

Calculul diametrului şi înălţimii utilajelor de transfer de 

masă. Trasarea diagramelor de echilibru şi a liniilor de 

operare în procesele difuzionale. 

1 1 şedinţă 

Lucrare de control pentru verificarea cunoştinţelor 1 Lucrare scrisă cu 

posibilitatea 

consultării 

bibliografiei 

1 şedinţă 

Bibliografie 

 Gavrilă, L.: Fenomene de transfer, vol. I-II, Ed. Alma Mater, Bacău, 2000; 

 Gavrilă, L.: Fenomene de transfer şi operaţii unitare, note de curs, format electronic, Bacău, 2015; 

 Tudose, R.Z.: Ingineria proceselor fizice din industria chimică, vol. I, Ed. Academiei Române, Bucureşti, 2000. 

Bibliografie minimală 

 Gavrilă, L.: Fenomene de transfer, vol. I-II, Ed. Alma Mater, Bacău, 2000; 

 Gavrilă, L.: Fenomene de transfer şi operaţii unitare, note de curs, format electronic, Bacău, 2015; 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Se asigură competenţe conform prevederilor RNCIS 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. Pondere 

din nota finală 

10.4. Curs 

- gradul de înţelegere si  însuşire a 

conceptelor, teoriilor si metodelor de baza;  

- capacitatea de analiza,  de sinteza si de  

corelare a cunoştinţelor dobândite; 

- teme de casa 

- lucrare scrisa 1 (S7) 

- lucrare scrisa 2 (S13) 

25% 

25% 

25% 

 

10.5. Seminar 

- deprinderile formate 

- capacitate de aplicare in practica a 

cunoştinţelor dobândite; 

- integrarea si lucrul in echipa  

urmărirea modului de 

rezolvare a aplicatiilor si 

verificarea rezultatelor 

obţinute;  

25% 

10.6. Standard minim de performanţă 

 cunoaşterea elementelor fundamentale de teorie; 

 capacitatea de a opera cu cunoştinţele asimilate. 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

02.10.2020 

 

Prof.univ.dr.ing. Lucian Gavrilă As.univ.dr.ing. Cristina Grigoraș 

 

                                                

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

05.10.2020 Prof.dr.ing. George Culea 

 

 

Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului 

06.10.2020 Conf.dr.ing. Mirela Panainte-Lehăduș 

 

 


