
FIȘA DISCIPLINEI 

 
Denumirea 
disciplinei 

Automatizarea proceselor tehnologice 

 
Codul 
disciplinei 

S.06.A.146 Semestrul 6 Numărul de credite 5 

 

Facultatea 
Energetică și Inginerie 

Electrică 

 
Numărul orelor 

Domeniul Inginerie Electrică  
Total Prelegeri Seminare Laborator 

Lucrul 
individual 

Specialitatea 
Ingineria și 
Managementul calității 

 
150 30 15 30 75 

 

Categoria formativă a disciplinei 
F – fundamentală; G - de formare a abilităţilor şi competenţelor generale; U - de 
orientare socio-umanistică; S - de specializare. 

S 

Categoria de opționalitatea a disciplinei 

O – obligatorii; A - opţionale; F- la libera alegere 
A 

 

Discipline 
anterioare 

S.04.O.031 Teoria sistemelor; S.04.O.032. Electronica de putere; S.04. 
A.143  Echipamente elctrice;  S.05. O.037 Senzori şi traductoare; S.05. 
O.035 Utilizarea şi programarea controlerelor; S.06.038 Acţionări electrice;   

 

Obiective 
 

 Însuşirea principiilor de funcţionare şi utilizare a senzorilor de proximitate 

 Însuşirea principiilor traductoarelor şi regulatoarelor de temperatură, 
nivel, presiune,  debit; 

 Studiul  principiilor de acţionare şi automatizare ale pompelor; 

 Studiul principiilor de comandă şi reglare ale instalaţiilor de încălzire 

 Studiul principiilor de funcţionare şi automatizare ale instalaţiilor 
frigorifice, climatizoarelor şi pompelor de căldură 

 Însuşirea  principiilor de calcul ale sistemelor de reglare automată 

 Studiul proceselor, utulajelor tehnologice şi automatizărilor din indusria 
vinicolă, a zăhurului, panificaţiei, laptelui, cărnii, sticlei, cimentului 

Conţinut  Senzori de proximitate, temperatură, nivel, presiune, debit; Robinete; 

 Regulatoare şi sisteme de reglare automată; 

 Pompe, instalaţii şi staţii de pompare 

 Echipamente şi principii ale sistemelor tradiţionale de încălzire 

 Ecipamente, instalaţii şi centrale frigorifice şi condiţionare a aerului 

 Industria vinicolă, a zahărului, panificaţiei, laptelui, sticlei, cimentului 

 

Sistemul de evaluare: 

Evaluarea 
finală 

Forma de evaluare (E – examen; PA – proiect de an; LA – 
lucrare de an) 

E 

Probele evaluării prin E: 
- testarea cunoştinţelor teoretice 

Stabilirea 
notei finale 

Evaluare finală prin examen - minim nota 5 40% 

Evaluări 
curente 

Activitatea la laborator - minim nota 5 30% 

Evaluări curente (2 evaluări) - minim nota 5 30% 

 

Titular disciplină conf.dr.ing. Tudor Ciuru 
Semnătura 

 

 


