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Automatizarea proceselor  

1. Date despre unitatea de curs/modul 
Facultatea Urbanism și Arhitectură 
Catedra/departamentul Drumuri, Materiale și Mașini pentru Construcții 
Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 
Programul de studiu 0732.2  Căi Ferate, Drumuri, Poduri 
Anul de studiu Semestrul Tip de 

evaluare 
Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

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

7; 
 
9 E 

S – unitate de 
curs de 

specialitate 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 3 

 
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 

90 30 30  15 15 
 

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 
Conform planului de 
învăţământ 

Fizica, Electrotehnica, maşini şi echipament electric 

Conform competenţelor Sarcina principală este studierea metodelor de alcătuirea 
schemelor de automatizare a proceselor tehnologice. 

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs la unele din teme 
este nevoie de proiector şi calculator, planșe, machete. Nu vor fi tolerate 
întârzierile studenţilor, precum şi convorbirile telefonice în timpul cursului. 

Laborator/seminar Studenţii vor perfecta lucrarile practice conform condiţiilor impuse de 
indicaţiile metodice. Termenul de predare a lucrărilor practice – în timpul 
săptămânii de testare.  

 
5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

CP1. Însuşirea elementelor automate, şi metodelor de măsurare, aparatelor de 
comandă, schemelor de comandă automată.  

 Studierea metodelor de alcătuirea schemelor de automatizare a proceselor 
tehnologice. 

 Aplicarea de principii şi metode de bază pentru proiectarea sistelor 
automatizate, în condiţii de asistenţă calificată. 

 Utilizarea adecvată de criterii şi metode de evaluare a modelelor noi pentru 
adoptarea procedeelor, tehnicilor şi metodelor de bază, necesare în 
autoatizarea proceselor. 

 Studierea tendinţelor şi direcţiilor moderne de dezvoltare a sistemelor de 
automatizare şi anume folosirea aparatelor moderne de măsurare şi comandă, 
utilizarea materialelor noi. 

http://www.utm.md/
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Competenţe 
transversale 

CT1. Aplicarea standardelor profesionale de evaluare. 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.  

 
CT2. Rezolvarea eficace şi eficientă a problemelor în situaţii neprevăzute.  

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. 

 
6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Studierea schemelor de funcționarea a sistemelor de reglare automată. 
Divizarea sistemului pe părți componente în dependență de funcțiile pe 
care le îndeplinește. Interconectarea părților și ajustarea senalelor. 
Crearea unei scheme tehnologice a unui proces după care se crează 
schema electrică ce automatizează procesul dat. Alegerea electronicii, a 
echipamentelor  și a elementelor de măsurare în dependență de cerințele 
față de sistem. 

Obiectivele 
specifice 

Să creeze sisteme de reglare în funcție de performanțele cerute: 
sensibilitate, repetabilitate, iunitate. 
Să poată să înainteze cerințe față de un sistem de reglare automată în 
dependență necesitățile tehnologice.   

 
7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 
redusă 

Tematica prelegerilor 
T1. Introducere. Sistemul de noţiuni. Sisteme automate. 2 2 
T2. Automatizarea procesului de măsurare a parametrilor tehnologici 10 2 
T3. Amplificatoare. Clasificarea. Scheme de amplificatoare şi utilizarea 

lor 
2 2 

T4. Dispozitive de execuţie. Elemente de reglare. 2 2 
T5. Regulatoare automate. 2 2 
T6 Automatizarea proceselor  şi maşinilor în construcţii 12 2 

Total prelegeri: 30 12 
 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu frecvenţă 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 
redusă 

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 
LL1. Blocarea automată şi securitatea motoarelor electrice a 4 2 
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transportoarelor din industrie. 
LL2. Dirijarea locală şi distanţiată a instalaţiilor cu acţiune eletrică 4 2 
LL3. Cercetarea acţiunii luminii asupra rezistenţei active şi folosirea 

foto traductorului în scheme de dirijare automată. 
4 2 

LL4. Reglarea automată a nivelului lichidului. 3  
   

Total lucrări de laborator/seminare: 15 6 
 

8. Referinţe bibliografice 
Principale 1. C.Ionescu., V.Vlădaenu. Automatizarea instalaţiilor pentru construcţii: Manual 

pentru instituţiie de învăţământ superior – Bucureşti, 1981, 298 p. 
2. V.Ursu. Proiectarea sistemelor automate pentru construcţii: Îndrumar de 

proiectare.Chişinău, UTM, 2003, 154p. 
3. O.A.Muhin. Avtomatizaţia sistem teplogazosnabjenia i ventilatii. Minsc. 

Vînscaia şcola,1981, 298p 
Suplimentare 4.  A. A.  Calmacov. Avtomatica i avtomatizatia sistem teplogazosnobjenia i 

ventilatia. Moscva, 1986,179p. 
5. Daniel Popescu „Automatizari in constructii”-Matrixrom 2006, 290 p. 
6. L.G. Scriţchi Osnovî avtomatichi i avtomatizaţii  sistem teplogazosnabjenia i 

ventilaţii. M.1968,244 p. 
 

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 practice/seminare; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări şi lucrări practice; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii metodelor de alcătuirea schemelor de 
automatizare a proceselor tehnologice. 
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