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TEORIA SISTEMELOR   

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică  
Catedra/departamentul Ingineria Software și Automatică  

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 526.2 Tehnologii Informaționale  
Anul de studiu Semestrul Tip de 

evaluare 
Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite ECTS 

III (învăţământ cu frecvenţă); 
IV (învăţământ cu frecvenţă redusă) 

6; 
7 

E 
S – unitate de curs 

de specialitate 
O - unitate de curs 

obligatorie 
4 

 

2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 
Curs Laborator Proiect de an Studiul materialului teoretic Pregătire aplicaţii 

120 45 15 - 45 15 

120 (f/r) 16 8 - 60 36 

 

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ 
Matematica, Fizica, Mecanica, Electrotehnică, Electronică, Prelucrarea semnalelor, 
Programarea calculatoarelor. 

Conform competenţelor 

Competenţe şi cunoştinţe de calcul aritmetic, analitic şi trigonometric, de 
identificare a modelelor și metodelor adecvate pentru rezolvarea unor probleme 
reale prin aplicarea matematicii, de modelare analitică a proceselor fizice, de 
programare.   

 

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de tablă, proiector şi calculator.  

Laborator/seminar 
Studenţii vor perfecta rapoarte conform condiţiilor impuse de indicaţiile metodice. Termenul de 
predare a lucrării de laborator – o săptămână după finalizarea acesteia.  

 

5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

CP1. Privind fundamentele științifice și inginerești ale tehnologiilor informaționale.  
✓ Identificarea și definirea conceptelor, teoriilor și metodelor teoriei sistemelor, suport pentru 

ingineria tehnologiilor informaționale . 
✓ Explicarea soluțiilor inginerești prin utilizarea tehnicilor, conceptelor și principiilor din teoria 

sistemelor.  
✓ Rezolvarea problemelor din domenii tehnologiilor informaționale prin aplicarea în special al 

tehnicilor și metodelor teoriei sistemelor.  
✓ Alegerea criteriilor și metodelor utilizate în teoria sistemelor pentru analiza avantajelor și 

dezavantajelor metodelor și procedeelor aplicate la soluționarea problemelor de prelucrare a 
informației.  

✓ Modelarea unor probleme tip ale tehnologiilor informaționale folosind aparatul matematic al 
teoriei sistemelor. 
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Competenţe 
transversale 

CT1. Aplicarea, în contextul respectării legislaţiei, a drepturilor de proprietate intelectuală (inclusiv 
transfer tehnologic), a metodologiei de certificare a produselor, a principiilor, normelor şi 
valorilor codului de etică profesională în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă 
şi responsabilă. 

CT3. Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi 
tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare. 

 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Însuşirea principiilor de funcţionare a elementelor şi sistemelor automate (SA). Analiza și sinteza 
sistemelor automate liniare. 

Obiectivele specifice Înţelegerea principiilor de funcţionare a elementelor şi sistemului automat (SA).  
Capacitatea de a clasifica elementele funcţionale ale SA. 
Capacitatea de a obţine modelele matematice ale elementelor și sistemelor automate.  
Abilităţi de analiză a proprietăţilor elementelor şi SA.  
Abilităţi de sinteză a SA. 
Capacitatea  de a lucra în MATLAB, KOPRAS etc. 

 
7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 
Numărul de ore 

învăţământ cu 
frecvenţă 

învăţământ cu 
frecvenţă redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Noțiuni de bază ale teoriei sistemelor automate. 6 2 

T2. Modele matematice al transferului intrare-ieșire ale elementelor 
funcționale și sistemelor automate.  

10 3 

T3. Funcțiile de transfer ale sistemului automat. 4 2 

T4. Analiza stabilității sistemelor automate continue 8 3 

T5. Performanțele sistemului automat continuu  2 1 

T6. Elemente de corecție în sisteme automate continue. 5 2 

T7. Modele matematice ale transferului intrare-stare-ieșire ale sistemului 
automat. 

10 3 

Total prelegeri: 45 16 

Tematica activităţilor didactice 
Numărul de ore 

învăţământ cu 
frecvenţă 

învăţământ cu 
frecvenţă redusă 

Tematica lucrărilor de laborator 

LL1. Elemente tipice ale sistemelor automate  3 2 

LL2. Studierea regimului staționar al sistemului automat  4 2 
LL3. Elemente de corecție ale sistemelor automate  4 2 

LL4. Sisteme automate cu reprezentare în spațiul stărilor 4 2 

Total lucrări de laborator: 15 8 
 

8. Referinţe bibliografice 

Principale  1. Voicu, M. Introducere în automatică. – Iași: Editura Dosoftei, 1998. 238 p. 
 3. Ionescu, V. Teoria sistemelor. – Bucureşti: EDP, 1985.  360 p. 
 4. Ilaș, C. Teoria sistemelor de reglare automată. – București: MATRIXROM, 2001. 176 p. 
 5. Pozna, C. Teoria sistemelor automate. – București: MATRIXROM, 2004. 329 p 
 4. Introducere în automatică. Culegere de probleme. /M. Voicu și al.- București: MATRIXROM, 2001. 
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176 p 
 6. Теория автоматического управления / Под ред. В. Б. Яковлева.- M.: Высш. шк., 2005.  567 с. 
 7. Kим, Д. П. Теория автоматического управления.Т.1.  Линейные системы.- M.: ФИЗМАТЛИТ, 
2003.  288 с.  
 8. Kим, Д. П.; Димитриева, Н. Д. Сборник задач по теории автоматического управления. 
Линейные системы. -M.: ФИЗМАТЛИТ, 2007.  168 с.  
9. Гайдук, А. Р. Теория автоматического управления.- М.: Высш. шк., 2010.  415 с.   
10. Балабанов, A. A. KOПPAС – Техника компьютерного моделирования автоматических 
систем.- Кишинэу: ТУМ,  2004. T. 1.  390 с.  
11. Teoria sistemelor 1. Îndrumar de laborator/ B.Izvoreanu și al.- Chișinău:Tehnica-UTM, 2014. 
12. Tudoroiu, N.; Curiac, D. Teoria sistemelor de reglare automată continue. Abordare 
 aplicativă. Timişoara: Ed. MIRTON, 1993. 152 p.    

Suplimentare 1. Livinţ, Gh. Teoria sistemelor automate. - Iaşi: Ed. Dosoftei, 1996.- 488 p. 
2. Teoria avtomaticheskogo upravlenia /Pod red. A. V. Netushila.- M.: Vâs. shkola, 1976.  400 s. 
3. Sbornik zadach po teorii avtomaticheskogo regulirovania i upravlenia / Pod red. V. A.      
Besekerskogo. – M.: Nauka, 1978. 512 s. 
4. Topcheev, Iu. I., Tzâpleakov A. P.  Zadachnik po teorii avtomaticheskogo regulirovania. M.: 
Mashinostroenie, 1977. 592 s. 

 

9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 
30 % 30 % - 40% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri, seminare şi lucrări de laborator; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări şi lucrări de laborator; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii elementelor funcționale, modelelor dinamice tipice, 
funcțiilor de transfer ale sistemului, metodelor de analiză a proprietăților sistemului: stabilității și performanțelor.  
 


