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TEORIA SISTEMELOR ŞI REGLARE AUTOMATĂ 

1. Date despre unitatea de curs/modul 
Facultatea Energetică și Inginerie Electrică 
Catedra/departamentul Electromecanică şi Metrologie 
Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 
Programul de studiu 524.1 - Electromecanică 

529.1 – Inginerie și Managementul Calității (IMC) 
Anul de studiu Semestrul Tip de 

evaluare 
Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

II (învăţământ cu frecvenţă); 
III (învăţământ cu frecvenţă 

redusă) 

IV 
V 

E 
 

S – unitate 
de curs  de 
specialitate 

 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 
5 

 
2. Timpul total estimat 

Secția de 
studii Total ore în 

planul de 
învăţământ 

Din care 
Ore auditoriale  Lucrul individual 

Curs Seminar Laborator Proiect de 
an 

Studiul 
materialului 

teoretic 

Pregătire 
aplicaţii 

ZI 150 45 - 30  40 35 
FR 150 14 - 12  70 54 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ - 
Conform competenţelor - 

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de calculator, tablă 
virtuală, internet. 

Laborator/seminar Pentru lucrările de laborator studenţii vor perfecta rapoarte conform condiţiilor impuse 
de indicaţiile metodice. Termenul de predare a lucrării de laborator – o săptămână după 
finalizarea acesteia. Pentru predarea cu întârziere a lucrării aceasta se depunctează cu 
1pct./săptămână de întârziere. 

 
5. Competenţe specifice acumulate 

 
 

Competenţe 
profesionale 

CP 1. Aplicarea adecvată a cunoștințelor fundamentale de matematică, fizică, chimie, 
materiale, inginerie mecanică, electrică şi electronică în domeniul ingineriei şi activităţilor 
inginereşti 

CP1.1. Identificarea şi descrierea conceptelor, teoriilor și metodelor de bază ale 
matematicii, fizicii și chimiei, adecvate domeniului ingineriei calităţii şi evaluării 
conformităţii 
CP1.2. Explicarea și interpretarea fenomenelor şi proceselor prezentate la disciplinele din 
domeniu și de specialitate, utilizând tehnologiile informaţionale 
CP1.3. Aplicarea principiilor şi metodelor științifice generale pentru rezolvarea 
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problemelor specifice  ingineriei  şi managementului calităţii 
CP1.4. Aprecierea  beneficiilor  standardelor internaţionale la stabilirea, implementarea, 
şi îmbunătăţirea sistemelor de management 
CP1.5. Elaborarea procedurilor de încercări şi etalonări, precum  şi a principiilor de  
gestionare a mijloacelor de măsurare şi echipamentelor de încercare 

CP 2. Operarea cu concepte fundamentale din știința calculatoarelor,  tehnologia 
informației,  metodelor statistice şi probabilistice, precum şi a tehnicilor de 
modelare/simulare pentru sinteza şi analiza metodelor de gestionare a calităţii şi 
procedurilor de evaluare a conformităţii 

CP2.1.Descrierea funcționării și structurii sistemelor de calcul și a aplicațiilor lor în 
ingineria şi managementul calităţii, utilizând limbajele, mediile și  tehnologiile 
contemporane de programare  
CP2.2. Explicarea și interpretarea metodelor de modelare a procedurilor, proceselor şi 
sistemelor de management în baza  
aplicaţiilor standardizate de software  
CP2.3. Rezolvarea problemelor uzuale din domeniul ingineriei calităţii şi evaluării 
conformităţii, folosind pachete de programe dedicate și mijloace de proiectare asistată 
de calculator 
CP2.4. Elaborarea şi simularea procedurilor şi proceselor din componenţa sistemelor de 
management în baza  pachete de programe și  mijloace de proiectare asistată de 
calculator  
CP2.5. Implementarea şi validarea procedurilor de  încercări şi etalonări, utilizând 
aplicaţiile standardizate de software 

 
CP 3. Aplicarea  cunoștințelor privind prevederile documentelor normative şi legislative, a 
codurilor de bune practici, precum şi a  instrumentelor manageriale la conceperea şi 
dezvoltarea metodelor eficiente de asigurare a calităţii şi competitivităţii produselor 

CP3.1. Descrierea principiilor, metodelor şi instrumentelor de asigurare a calităţii şi 
competitivităţii produselor  
CP3.2. Explicarea și interpretarea  asistată de calculator a principiilor şi metodelor 
ingineriei şi managementului calităţii  
CP3.3. Identificarea prevederilor documentelor normative şi legislative, precum şi a 
codurilor de bune practici, referitor la asigurarea calităţii şi competitivităţii produselor 
CP3.4. Studiul comparativ şi aprecierea eficacităţii metodelor, instrumentelor şi 
tehnicilor managementului calităţii prin metode specifice 
CP3.5. Elaborarea proceselor de proiectare, fabricare, deservire tehnică , verificare şi 
etalonare a  mijloacelor de măsurare şi echipamentelor de încercare 

 
CP 4. Abilităţi de stabilire, documentare, implementare, menţinere şi îmbunătăţire a 
sistemelor de management al calităţii, sistemelor de management de mediu, sistemelor de 
management al securităţii informaţiei şi sistemelor de management al siguranţei 
alimentului   

CP4.1.  Definirea noțiunilor fundame ntale privind stabilirea, documentarea, 
implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea sistemelor de management 
CP4.2. Sinteza algoritmilor şi elaborarea procedurilor documente ale sistemelor de 
management, inclusiv înregistrărilor rezultatelor funcţionării  sistemelor, utilizând 
tehnologiile informaţionale 
CP4.3. Aplicarea metodelor computerizate de analiza a sistemelor de management, 
pentru determinarea performanței sistemelor şi măsurilor de îmbunătăţire  
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CP4.4. Optimizarea sistemelor de management, dezvoltarea conceptului de 
eficientizare a sistemelor prin implementarea sistemelor de management integrate  
CP4.5. Elaborarea sistemelor de achiziţii de date pentru  optimizarea procedurilor de 
control al calităţii şi eficientizarea sistemelor de management 
 

Competenţe 
transversale 

 

 
6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Formarea  cunoştinţelor teoretice si a deprinderilor practice în domeniul controlului  
şi reglării  automate, crearea abilităţilor de sinteză şi analiză a sistemelor automate, 
inclusiv şi analiza stabilităţii şi calităţii  acestor sisteme,  întru crearea capacităţilor de 
proiectare şi dezvoltare în domeniul automatizării proceselor. 

Obiectivele specifice  dezvoltarea cunoştinţelor despre principiile de funcţionare, caracteristicile şi ecuaţiile 
diferenţiale  ale sistemelor de comandă şi reglare automată;  

 crearea capacităţilor de utilizare a  modelelor matematice, funcţiilor de transfer şi 
caracteristicilor frecvenţiale pentru sinteza şi analiza sistemelor automate; 

 dezvoltarea abilităţilor de elaborare a sistemelor cu asigurarea stabilităţii  şi a indicilor 
de performanţă specificaţi.  

 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 
învăţământ 

cu 
frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 
Tematica prelegerilor 

T1. Întroducere în lumea sistemelor 6 2 
T2. Regimurile de funcţionare şi ecuaţiile diferenţiale ale sistemelor de comandă 
automată/sistemelor de reglare automată (SCA/SRA)  

6 2 

T3. Funcţiile de transfer şi caracteristicile de frecvenţă ale SCA/SRA şi 
componentelor sale 

12 4 

T4. Stabilitatea SCA/SRA 4 1 
T5. Analiza calităţii  SCA/SRA 4 1 
T6. Sinteza sistemelor liniare de control automat 4 1 
T7. Sisteme automate neliniare 5 2 

T8. Sisteme automate cu acţiune discontinuă 4 1 
Total prelegeri: 45 14 

 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 
învăţământ 

cu 
frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 
                                          Tematica lucrărilor de laborator   

LL1. Studiul modelului matematic al elementelor     sistemului de reglare 
automată 

4 1 

LL2. Studiul caracteristicilor elementelor sistemului de  reglare automată 4 2 
LL3. Studiul caracteristicilor sistemului de reglare automată în circuit deschis 4 1 
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LL4. Studiul caracteristicilor sistemului de reglare automată cu reacţie în tensiune 4 2 
LL5. Studiul caracteristicilor sistemului de reglare automată cu reacţie în viteză 4 2 
LL6. Studiul caracteristicilor de frecvenţă ale elementelor SRA şi a stabilităţii 
sistemelor automate  

4 1 

LL7. Studiul indicilor de calitate ai sistemului automat ca răspuns la intrări de tip 
treaptă   

4 2 

LL8. Sinteza sistemelor automate 2 1 
Total lucrări de laborator: 30 12 

 

8. Referinţe bibliografice 
Principale 1. M. Paladii. Teoria de comandă automată. Ciclu de prelegeri, partea 1. Chişinău, UTM, 

1993. 
2.  M. Paladii. Teoria de comandă automată. Ciclu de prelegeri, partea 2. Chişinău, UTM, 

1993. 
3. A. Tarlajanu. Teoria sistemelor şi reglare automată. Ciclu de prelegeri. Etapa de 

elaborare. 
4. A. Tarlajanu. Teoria sistemelor şi reglare automată. Îndrumar de laborator. Chişinău, 

UTM, 2016 
Suplimentare 1. А.А. Воронов. Теория Автоматического Управления. Ч. I., 1977 

2. А.А. Воронов. Теория Автоматического Управления. Ч.II., 1982 
 
 
 
 
 
 

9. Evaluare 
Curentă 

Proiect de an Examen final 
Atestarea 1 Atestarea 2 

30% 30% - 40% 
Standard minim de performanţă 
Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări de laborator; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii materialului studiat  

 


