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FIŞA DISCIPLINEI 
 

MOTOARE CU ARDERE INTERNĂ II, anul universitar 2020-2021 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 

1.2 Facultatea Mecanică şi Tehnologie 

1.3 Departamentul Autovehicule si Transporturi 

1.4 Domeniul de studii Ingineria Autovehiculelor 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studiu / calificarea Autovehicule Rutiere/Inginer mecanic AR 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Motoare cu Ardere Internă II 
2.2 Titularul activităţilor de curs Prof.univ.dr.ing. Radu RACOTӐ  

2.3 Titularul activităţilor de laborator Prof.univ.dr.ing. Adrian CLENCI  

2.4 Anul de studii III 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei D/O 

 
3. Timpul total estimat 

3.1 Număr de ore pe saptămână 4 3.2 din care curs 2 3.3 L 2 

3.4 Total ore din planul de înv. 56 3.5 din care curs 28 3.6 L 28 

Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual ore 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 40 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 14 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri 26 

Tutorat  

Examinări  

Alte activităţi .....  

3.7 Total ore studiu individual 44 

3.8 Total ore pe semestru 100 

3.9 Număr de credite 4 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum 
Desen tehnic, Trigonometrie, Geometrie plana și în spațiu, Mecanică, 
Mecanisme,Organe de mașini, Rezistența materialelor. 

4.2 De competenţe Operare calculator  

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului Online 

5.2 De desfăşurare a laboratorului Online 

 
6. Competenţe specifice vizate 
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C3.1  Identificarea şi descrierea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază utilizate în proiectarea  autovehiculelor, a subansamblurilor 
acestora şi a elementelor componente. 

C3.2  Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea diferitelor soluţii constructive ale autovehiculelor  (automobile, autovehicule 

speciale,  autovehicule pentru lucrări), ale subansamblurilor acestora  şi echipamentelor speciale. 
C3.3  Conceperea soluţiilor constructive ale autovehiculelor, ale subansamblurilor acestora  şi echipamentelor speciale, prin aplicarea 

principiilor şi metodelor de bază din domeniul ingineriei autovehiculelor. 

C3.4  Identificarea şi utilizarea criteriilor şi metodelor adecvate pentru evaluarea soluţiilor constructive propuse pentru îndeplinirea 
cerinţelor funcţionale ale autovehiculelor. 

C3.5  Proiectarea de soluţii constructive pentru autovehicule, subansambluri şi echipamente speciale ale acestora, care să asigure 

îndeplinirea cerinţelor funcţionale şi protecţia mediului. 
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Dezvoltarea capacității de comunicare 
Cultivarea capacițăților creative 

 
7. Obiectivele disciplinei  

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Dezvoltarea de competențe în domeniul Ingineriei Autovehiculelor prin însușirea noțiunilor 

legate de cinematica, dinamica și echilibrarea motoarelor pentru automobile. 

7.2 Obiectivele specifice 

• Înțelegerea fenomenelor fizice ce stau la baza studiului cinematic și dinamic al 

motorului; 

• Înțelegerea modului de analiză a echilibrării motoarelor; 

• Înțelegerea solicitărilor la care sunt supuse principalelel piese ale mecanismului 

motor. 
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8. Conţinuturi 

8.1. Curs (unități de învățare) 
Metode de 

predare 
Nr. de ore 

Cinematica mecanismului motor Online 4 
Dinamica mecanismului motor = „ = 8 
Calculul volantului = „ = 2 
Echilibrarea motoarelor = „ = 8 
Construcția și calculul mecanismului de distribuție = „ = 6 
Total ore curs 28 

8.2. Laborator (unități de învățare) 
Metode de 

predare 
Nr. de ore 

Bancul/standul motor: scop, arhitectură generală. Particularizarea noțiunii de 
performanță a motoarelor. Bancul motor staționar (BMS) vs. Bancul motor de joasă și 
înaltă dinamicitate (BFD/BHD). Prezentarea sistemelor de măsurare folosite la 
standurile motor ale Universității din Pitești (frână hidraulică, frână electrică cu curenți 
turbionari, balanțe de combustibil, lambdametru, termocuple, sistem pentru prelevarea 
și afișarea în timp real a diagramelor indicate, debitmetru masic pentru măsurarea 
aerului admis în cilindrii motoarelor). Prezentarea erorilor de măsurare și a noțiunilor de 
repetabilitate și reproductibilitate. 

Expunerea cu 
material suport. 

Explicația. 
Descriere și 

exemplificare. 
Conversația euristică. 

Dezbaterea. 
Studiu de caz. 

Exercițiul. 
Experimentul. 

Învățare asistată de 
calculator. 

3 

„Puncte” de funcționare ale motorului. Plaja de funcționare a motorului. Corelarea (vauto, 
itransmitere) – (Nmotor, Me sau pme) : reprezentarea grafică a punctelor de funcționare ale 
unui motor corespunzătoare următoarelor situații de deplasare a unui autoturism ale 
cărui caracteristici masice, aerodinamice și geometrice sunt cunoscute: 50 km/h în 
treptele de viteză a 3-a, a 4-a și a 5-a; 90 km/h în treapta a 5-a, 130 km/h  în treapta a 
5-a, vauto_max. 

3 

Investigații experimentale la mers în gol derulate pe MAS și MAC: cuantificarea 
dispersiei ciclice prin intermediul parametrilor statistici (se utilizează programele 
IndiCom și Concerto); evoluția cu turația a consumului orar de combustibil și a 
coeficientul excesului de aer pentru obținerea prin calcul a evoluțiilor Caer[kg aer], 
maer[mg aer/ciclu/cil], mcomb[mg comb/ciclu/cil], ɳu (N) (se utilizează programul Excel) 

6 

Investigații experimentale la sarcină plină (caracteristica exterioară) derulate pe MAS și 
MAC: evoluția cu turația a momentului motor efectiv, consumului orar de combustibil, 
coeficientul excesului de aer, temperaturilor pe evacuare pentru obținerea prin calcul a 
evoluțiilor Caer[kg aer], maer[mg comb/ciclu/cil], mcomb[mg comb/ciclu/cil], Pe[kW, CP], 
pme[bar], cse [g/kWh și g/CPh], Tev[°C și K], ɳu (N) (se utilizează programul Excel) 

6 

Sistemul de aprindere şi de alimentare cu combustibil la MAS. Exemplificări pe motor și 
pe o machetă didactică profesională. Se utilizează programele DDT2000 și INCA 
pentru citirea și modificarea parametrilor de calibrare energetică stocați în memoria 
ECU 

4 

Sistemul de alimentare cu combustibil la MAC. Exemplificări pe motor. Se utilizează 
programele DDT2000 și INCA pentru citirea și modificarea parametrilor de calibrare 
energetică stocați în memoria ECU 

4 

Încheiere laborator 2 

Total ore laborator 28 

Bibliografie minimală Laborator 

1. Grunwald, B. – Teoria, Calculul şi Construcţia Motoarelor pentru 
Autovehicule, EDP Bucureşti 1980; 

2. Stoicescu A. P. - Proiectarea performanţelor de tracţiune şi consum ale 
automobilelor, Editura Tehnică, 2007; 

3. Oprean I.M. - Automobilul modern, Editura Academiei Române, 2003; 
4. Tabacu, Şt., Tabacu, I., Macarie, T., Neagu, E. – Dinamica Autovehiculelor, 

Editura Univ. din Piteşti, 2004; 
5. Chiriac R. - Diagrama indicată pentru MAI, Editura Agir, 2004 

www.auto-innovations.com; 
Clenci A. – Suport de lab. în format PowerPoint (electronic) – 45 diapozitive/slide-
uri 

  

Bibliografie curs: 

Minimală obligatorie: 

1. Ivan, Fl. – Notițe de curs MAI I din anul universitar 2020-2021 
2. Racotă, R. – Notițe de curs MAI II din anul universitar 2020-2021 

3. Racotă, R. - Calculul și construcția motoarelor pentru automobile – Ed. Univ.din Pitești, 2006; 

Complementară: 

1. Bobescu, Gh. ş.a. – Motoare pentru automobile și tractoare – vol.I – Teorie și caracteristici, Chișinău, Editura Tehnică, 1996; 

2. Grünwald, B. – Teoria, calculul și construcția motoarelor pentru autovehicule rutiere, București, Editura Didactică și pedagogică, 1980; 

 
 

 

 
 
 
 

http://www.auto-innovations.com/
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9.  Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului 

 

10.  Evaluare 

Tip de activitate 10.1 Criterii de evaluare 
10.2 Metode de 

evaluare 

10.3 Pondere 

din nota finală 

10.4 Curs 

a) Participare activă la curs, 

răspunsuri corecte la întrebări, 

interes pentru disciplină 

Înregistrare săptămânală 15% 

b) Evaluare activ. laborator A se vedea 10.5 35% 

c) Volumul și corectitudinea 

cunoștințelor 
Lucrare scrisă 50% 

10.5 Laborator 

Participare activă și implicare  Înregistrare săptămânală 15% 

Notare referate Notare săptămânală 35% 

Răspunsuri la evaluare cunoștințe Discuții individuale 50% 

10.6 Parcurgerea cu success a aplicațiilor specifice disciplinei 

 
 

Data completării                                                                                                                         Titular de curs, 
 23 Septembrie 2020                                                                                               Prof. univ. dr. ing.Radu RACOTӐ 

 
 
 
 
 
Data aprobării în Cons.dep.,                   Director departament                                  Director departament   
       _________________                                           (prestator)                                                     (beneficiar) 
                                                               S.l. univ. dr. ing. Helene ŞUSTER             S.l. univ. dr. ing. Helene ŞUSTER
  


