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AUTOMATIZAREA PROCESELOR TEHNOLOGICE 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Tehnologie și Management în Industria Alimentară 

Departamentul Tehnologia Produselor Alimentare 

Ciclul de studii  Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 541.2 Tehnologia Produselor Alimentare 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

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

redusă) 

5 
7 

E 
E, Lv 

S – unitate de 
curs de 

specialitate 

O – unitate de 
curs 

obligatorie 
2 

2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Laborator/seminar 
Proiect de 

an 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicaţii 

60 24 3 — 33 — 

60 8 4 — 48 — 

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului 
de învăţământ 

Matematica superioară, Fizica, Chimia, Desen tehnic şi infografică, Mecanica teoretică, 
Mecanica fluidelor, acționări hidraulice şi pneumatice, Fenomene de transfer, Operaţii 
Unitare în Industria Alimentară. 

Conform 
competenţelor 

Utilizarea conceptelor, principiilor, fenomenelor, metodologiilor din aria științelor 
exacte, tehnice şi tehnologice, pentru rezolvarea unor sarcini specifice proiectării 
utilajului tehnologic. 

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector şi 
calculator. Nu vor fi tolerate întârzierile studenţilor, precum şi convorbirile telefonice 
în timpul cursului. Lipsa la curs va fi recuperată prin susţinerea publică a referatelor la 
tema ratată. 

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 

CP 2.Proiectarea, organizarea şi gestionarea sistemelor de producţie din industria 
alimentară. 
C2.1. Definirea şi descrierea sistemelor de producţie din industria alimentară. 
C2.2. Interpretarea metodelor de organizare şi gestionare a sistemelor de producţie din 
industria alimentară. 
C2.3. Aplicarea unor principii şi metode de bază pentru planificarea, organizare şi 
gestionare sistemelor de producţie din industria alimentară. 
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C2.4. Studierea comparativă și evaluarea critică a principalelor metode de organizare și 
gestionare a sistemelor de producţie din industria alimentară. 
C2.5. Elaborarea proiectelor sistemelor de producţie din industria alimentară. 

Competenţe 
transversale 

CT 1. Aplicarea valorilor şi eticii profesiei de inginer și executarea responsabilă a sarcinilor 
profesionale, în condiţii de autonomie restrânsă și asistenţă calificată. Promovarea 
raţionamentului logic, convergent şi divergent, a aplicabilităţii practice, a evaluării şi 
autoevaluării în luarea deciziilor. 
CT 2. Realizarea activităţilor şi exercitarea rolurilor specifice muncii în echipă pe diferite 
paliere ierarhice. Promovarea spiritului de iniţiativă, dialogului, cooperării, atitudinii 
pozitive şi respectului faţă de ceilalţi, diversităţii şi multiculturalităţii şi îmbunătăţirea 
continuă a propriei activităţi. 
CT 3. Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuă în scopul inserţiei 
pe piaţa muncii şi al adaptării la dinamica cerinţelor acesteia și pentru dezvoltarea 
personală și profesională. Utilizarea eficientă a abilităţilor lingvistice și a cunoştinţelor de 
tehnologia informaţiei şi a comunicării. 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul 
general 

Formarea unui ansamblu integrat de cunoștințe, abilități și atitudini dobândite de studenți 
în scopul realizării la nivel calitativ a atribuțiilor și a sarcinilor profesionale cu privire la: 1. 
Studiul mijloacelor tehnice pentru măsurarea parametrilor care caracterizează starea, 
componenţa şi proprietăţile mediului. 2. Familiarizarea cu mijloace tehnice pentru 
construirea sistemelor de reglare şi comandă automată 3. Însuşirea sistemelor de reglare 
automată. 4.Familiarizarea cu proiectarea sistemelor de automatizare a proceselor de 
producţie. 5. Studiul sistemelor automatizate de comandă a proceselor tehnologice. 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

cu 
frecvenţă 

cu 
frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Noţiuni generale despre automatica şi automatizarea în industria alimentară. 2 1 

T2. Mijloace tehnice de automatizare. 2 1 

T3. Mijloace tehnice pentru măsurarea parametrilor care caracterizează starea, 
componenţa şi proprietăţile mediului. 

2 1 

T4. Mijloace tehnice pentru construirea sistemelor de reglare şi comandă automată. 2 0,5 

T5. Sisteme de reglare automată. 2 0,5 

T6. Scheme tipice de reglare automată a parametrilor tehnologici. 2 0,5 

T7. Schema funcțională de automatizare. 2 0,5 

T8. Proiectarea sistemelor de automatizare a proceselor de producţie. 2 0,5 

T9. Automatizarea obiectelor tipice din industria alimentară. 2 0,5 

T10. Sisteme automatizate de comandă a proceselor tehnologice. 2 0,5 

T11. Sisteme de automatizare a proceselor tehnologice din diverse ramuri ale 
industriei alimentare. 

2 1 

T12. Perspectivele de dezvoltare a automatizării în industria alimentară. 2 0,5 

Total prelegeri: 24 8 
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Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

cu 
frecvenţă 

cu 
frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator 

LP 1. Studierea și verificarea funcționării aparatelor de măsurat temperatura. 1 1 

LP 2. Studierea și verificarea funcționării aparatelor de măsurat presiunea. 1 1 

LP 3. Studierea și verificarea funcționării aparatelor de măsurat debitul. 0,5 1 

LP 4. Studierea și verificarea funcționării aparatelor de măsurat nivelul. 0,5 1 

Total lucrări de laborator/seminare: 3 4 
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9.  Evaluare 

Curentă 
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 şi lucrări de laborator; 
Obţinerea notei minime de „5” la proiectul de an; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii condiţiilor de aplicare a procedeelor de 
modelare constructivă. 
 

Curentă 
Examen final 

Lucrare de verificare 

20% 80% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări de laborator; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări şi lucrări de laborator; 
Obţinerea notei minime de „5” la proiectul de an; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii condiţiilor de aplicare a procedeelor de 
modelare constructivă. 

 


