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Denumirea disciplinei1 Automatică aplicată în procese industriale 
Codul 

disciplinei 
2EPI17DID 

Tipul disciplinei2 DID Categoria3 DO Anul de studii 2 Semestrul 4 Nr. credite 3 

 

Facultatea Stiinta şi Ingineria Materialelor Numărul orelor alocate disciplinei4 

Domeniul de studii Inginerie mecanică Total C S L P SI 

Programul de studii Echipamente pentru procese industriale 72 28 - 28 - 16 

 

Discipline anterioare5 

(condiţionări) 

Obligatorii Nu este cazul 

Recomandate Fizică 

 

Obiectivul 

general6 

Dezvoltarea bagajului de cunoştinţe, gândirii şi pregătirii tehnice teoretice şi practice în domeniul 

automaticii aplicate în procese industriale. 

Obiective 

specifice7 

Completarea limbajului tehnic cu elementele specifice automaticii aplicate, dezvoltarea capacităţii 

de corelare funcţională între partea mecanică şi cea de automatizare a echipamentelor pentru 

procesarea materialelor. 

Conţinut8 

(descriptori) 

Teoria sistemelor automate; semnale; perturbatii; transformata Laplace directa si inversa; sistem automat: 

elemente; schema functionala; sisteme de reglare automata: element de automatizare; elemente de 

automatizare cu functionare liniar continua; liniarizarea caracteristicilor statice; functia de transfer; 

transformata Fourier. legatura cu transformata bilaterala Laplace; reprezentari prin caracteristici de 

frecventa; Masurarea temperaturii: termocupluri; termorezistente; termometru manometric, alte tipuri de 

termometre; Masurarea presiunii: traductoare bazate pe deformarea elastica a corpurilor; scheme de 

masurare a presiunii; convertoare densitate-marime electrica (măsurarea densităţii pentru gaze şi lichide); 

masurarea umiditatii aerului: umidimetrul electric. 

 

Sistemul de evaluare 
Programare 

probe9 

Pondere în nota finală 

(nota minimă)10 

Evaluarea 

pe parcurs 

Teste pe parcurs    

Activitate la seminar/laborator/proiect/practică 

- întrebări deschise 
continuu 50% 

Lucrări de specialitate, teme de casă - -% 

Evaluarea 

finală 

Forma de evaluare finală11 Colocviu S 14 

50% 
Examinare orală: 

1. Întrebare închisă; oral 30%; 

2. Întrebare deschisă; oral 40%; 

3. Întrebare deschisă, trimitere practică, laborator – 30% 

 

Titular curs Conf.univ.dr.ing. Maria BACIU  

Titular(i) aplicaţii Conf.univ.dr.ing. Maria BACIU  

 
                                                           
1Numele disciplinei - din planul de învăţământ 
2DF – fundamentală, DID – în domeniu, DS – de specialitate, DC – complementară (din planul de învăţământ) 
3DI – impusă, DO –opţională, DL –liber aleasă (facultativă) - din planul de învăţământ 
4Punctele 3.8, 3.5, 3.6a,b,c, 3.7 din Fişa disciplinei in extenso 
5Conform punctului 4.1 - Precondiţii de curriculum - din Fisa disciplinei in extenso 
6Conform punctului 7.1 din Fişa disciplinei in extenso 
7Conform punctului 7.2 din Fişa disciplinei in extenso 
8Descriptori din conţinutul disciplinei, descris pe larg la punctul 8 în Fisa disciplinei in extenso 
9Pentru evaluarea pe parcurs: Săpt.1-Săpt.14, pentru evaluarea finala prin colocviu – Săpt.14, pentru evaluarea finală 

prin examen - Sesiune 
10Se poate impune o notă minimă pentru unele probe 
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11Examen sau Colocviu 


