
 

 
 

FIŞA DISCIPLINEI1 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea „Politehnica” din Timişoara 

1.2 Facultatea2 / Departamentul3   Automatică şi Calculatoare / Mecanică şi Rezistenţa Materialelor 

1.3 Catedra  - 

1.4 Domeniul de studii   Ingineria sistemelor 

1.5 Ciclul de studii   Licenţă 

1.6 Programul de studii / Calificarea   Automatică şi Informatică Aplicată / inginer 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei   Bazele roboticii 

2.2 Titularul activităţilor de curs   Prof. dr. ing. Mirela Toth-Taşcău 

2.3 Titularul activităţilor de laborator   Sl.dr.ing. Lucian Rusu 

2.4 Anul de studiu   4 2.5 Semestrul   7 2.6 Tipul de evaluare   E 2.7 Regimul disciplinei   Opţională 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână   4 din care:3.2 curs   2 3.3 seminar/laborator   2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ   90 din care:3.5 curs   28 3.6 seminar/laborator   28 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe   12 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren   12 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri   10 

Tutoriat   7 

Examinări   3 

Alte activităţi       

3.7 Total ore studiu individual   34 

3.8 Total ore pe semestru   100 

3.9 Numărul de credite   4 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum    Analiză matematică, Algebră și geometrie, Matematici asistate de calculator, Tehnici 
de programare, Modelare, simulare și elemente de identificare 

4.2 de competenţe    Limbaje de programare, Cunoştinţe de matematică  

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului  Materiale suport: laptop, proiector, whiteboard magnetic 

5.2 de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

 Laborator cu 15-20 calculatoare, whiteboard magnetic 

 

6.  Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale4 

 Utilizarea de cunoştinţe de matematică, fizică, tehnica măsurării, grafică tehnică, inginerie mecanică, 
chimică, electrică şi electronică în ingineria sistemelor. 

 Operarea cu concepte fundamentale din ştiinţa calculatoarelor, tehnologia informaţiei si comunicatiilor. 

 Utilizarea fundamentelor automaticii, a metodelor de modelare, simulare, identificare şi analiză a proceselor, 

                                                           

1 Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3); 
2 Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina; 
3 Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului; 
4 Aspectul competenţelor profesionale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua competenţele care sunt precizate în 

Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS 
(http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4, programul de 
studii de la pct. 1.6 din această fişă şi materia în cauză 

 

http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL


 

a tehnicilor de proiectare asistată de calculator. 

 Proiectarea, implementarea, testarea, utilizarea şi mentenanţa sistemelor cu echipamente de uz general şi 
dedicat, inclusiv reţele de calculatoare, pentru aplicaţii de automatică şi informatică aplicată. 

 Dezvoltarea de aplicaţii şi implementarea algoritmilor şi structurilor de conducere automata, utilizând principii 
de management de proiect, medii de programare şi tehnologii bazate pe microcontrolere, procesoare de 
semnal, automate programabile, sisteme încorporate. 

Competenţe 
transversale 

 Aplicarea, în contextul respectării legislaţiei, a drepturilor de proprietate intelectuala (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. 

 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată, luarea deciziilor si atribuirea de 
sarcini, cu aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei. 

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

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

 Cunoaşterea noţiunilor fundamentale ale Roboticii şi dezvoltarea cunoştinţelor de Automatică şi 
Informatică Aplicată prin aplicaţii în domeniul Roboticii. 

7.2 Obiectivele specifice  Cunoaşterea conceptelor majore referitoare la modelarea şi planificarea mişcării roboţilor 
inteligenţi 

 Înţelegerea relaţiei dintre modelarea roboţilor inteligenţi, planificarea mişcării roboţilor şi alte 
probleme conexe 

 Îmbunătăţirea cunoştinţelor de programare şi de utilizare a unor programe ca MathCAD, 
MatLab pentru rezolvarea problemelor directe şi inverse 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs 
 

Număr de ore Metode de predare 

1. Tipuri de roboţi şi aplicaţiile lor  
1.1 Definiţia şi structura unui robot inteligent 
1.2 Roboţi industriali 
1.3 Roboţi mobili 
1.4 Roboţi medicali 

4 

Prelegere susţinută de 
prezentări .ppt, conversaţii, 
explicaţii, exemplificări 

2. Cinematica roboţilor inteligenţi 
2.1 Reprezentări şi transformări omogene 
2.2 Poziţia şi orientarea efectorului în diferite tipuri de coordonate 
2.3 Convenţia Denavit-Hartenberg 
2.4 Modelul geometric direct şi invers 
2.5 Modificarea diferenţială a situării efectorului 
2.6 Jacobianul unui robot. Modelul diferenţial al unui robot 
2.7 Traiectoriile de mişcare, tipuri de mişcări, structurarea acţiunilor 
robotului 

8 

3. Elemente de dinamica roboţilor 
3.1 Mărimile fundamentale 
3.2 Variaţia elementelor torsorului de reducere 
3.3 Torsorul din cuplele unui robot 
3.4 Formalismul Lagrange 
3.5 Modelul dinamic direct şi invers al unui robot 

8 

4. Planificarea mişcării roboţilor mobili 
4.1 Modelarea spaţiului de lucru 
4.2 Problema de bază a planificării traiectoriilor 
4.3 Metode de planificare a traiectoriilor 

8 

 
Bibliografie    

 Toth-Taşcău M., Cinematica şi dinamica roboţilor inteligenţi, Editura Politehnica, Timişoara, 2002 

 Toth-Taşcău M., Drăgulescu D., Planificarea şi generarea mişcării roboţilor, Editura Orizonturi Universitare, Timişoara, 2002 

 Craig J.J., Introduction to Robotics. Mechanics and Control, Pearson Educational International, Pearson Prentice Hall, 2005 

 Toth-Taşcău M., Dreucean M., Elemente de robotică, Editura Politehnica, Timişoara, 2008 

8.2 Laborator Număr de ore Metode de predare 

1. Structura şi construcţia manipulatoarelor şi roboţilor 2 

Exemple și studii de caz 
pentru temele abordate, teme 
de casă pentru rezolvarea 
unor aplicații  

2. Reprezentări şi transformări omogene 2 

3. Poziţionarea şi orientarea efectorului final 2 

4. Determinarea şi rezolvarea modelului geometric al unui robot 4 

5. Transformări diferenţiale - Jacobianul unui robot 2 

6. Structurarea mişcării unui robot 2 

7. Planificarea şi generarea traiectoriei unui robot 2 

8. Planificarea traiectoriilor unui robot prin diferite metode: graful vizibilităţii, 6 



 

descompunerea celulară, câmpul potenţial 

9. Variaţia elementelor torsorului de reducere 2 

10. Torsorul din cuplele unui robot 2 

11. Modelul dinamic direct şi invers al unui robot 2 

 
Bibliografie  

1. Toth-Taşcău M., Dreucean M., Elemente de robotică, Editura Politehnica, Timişoara, 2008. 
2. LaValle S.M., Planning Algorithms, Cambridge University Press, 2006, disponibil pe http://planning.cs.uiuc.edu/. 
 

 

9. Corelarea conţinutului disciplinei cu cerinţele specialiştilor din domeniu şi cu aşteptările angajatorilor reprezentativi  

 Dezvoltarea cunoştinţelor de programare este importantă pentru toate disciplinele cu specific software din planul de 
învăţământ al specializării. 

 Angajatorii reprezentativi din domeniul aferent programului solicită cunoştinţe avansate de programare, iar în cazul în care 
cerinţele postului presupun dezvoltarea unor aplicaţii de robotică, sunt necesare cunoştinţe fundamentale de Robotică. 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs 

Rezolvarea unui subiect simplu Examinare scrisă 10 % 

Rezolvarea unui subiect de 
complexitate medie 

Examinare scrisă 15 % 

Rezolvarea unui subiect de 
sinteză, corelat cu tema de casă 

Examinare scrisă 25 % 

 

 

10.5 Seminar /laborator 

Rezolvarea problemelor 
corespunzătore lucrărilor de 
laborator 

Prezentarea rezolvărilor, răspunsuri la 
întrebări  

20 % 

Tema de casă 
Susţinerea temei de casă (prezentare ppt), 
răspunsuri la întrebări 

25 % 

Prezenţa Evidenţa prezenţei 5 % 

10.6 Standard minim de performanţă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se 
verifică stăpânirea lui) 

 Cunoaşterea noţiunilor fundamentale ale Roboticii 

 Abilitatea de a folosi cunoştinţele de matematică într-o problemă de modelare/simulare 

 Abilitatea de a folosi cunoştinţele de programareîntr-o  

 Cele trei subiecte de pe biletul de examen trebuie să rezolve minimul de cerinţe solicitat 

 

 Compatibilitate internaţională 

 Stanford University- MCH4001 — Fundamentals of Robotics, http://cs.stanford.edu/people/tkr/teaching/mch-4001 

 Ryerson University, ELE869: Robotics, http://www.ee.ryerson.ca/undergraduate/dcd/ele869.html 

 The University of Maine, ECE 417 - Introduction to Robotics, 
http://catalog.umaine.edu/preview_program.php?catoid=51&poid=4663&returnto=1099  

 
 

Data 
completării 

Semnătura titularului de curs Semnătura titularilor de laborator 

10.09.2013 Prof. dr. Ing. Mirela TOTH-TAŞCĂU 

 

…………………….………..... 

Sl.dr.ing. Lucian RUSU 

 

…………………….………............................................................ 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

11.09.2013 Sl. dr. Ing. Mihai HLUŞCU 

 

………………..………………….……… 

 

http://planning.cs.uiuc.edu/
http://cs.stanford.edu/people/tkr/teaching/mch-4001
http://www.ee.ryerson.ca/undergraduate/dcd/ele869.html
http://catalog.umaine.edu/preview_program.php?catoid=51&poid=4663&returnto=1099

