
 

 
 

FIŞA DISCIPLINEI1 
 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea „Politehnica” din Timişoara 

1.2 Facultatea2 / Departamentul3   Automatică și calculatoare/Automatică și Informatică Aplicată 

1.3 Catedra  - 

1.4 Domeniul de studii   Ingineria sistemelor 

1.5 Ciclul de studii   Licenţă 

1.6 Programul de studii / Calificarea   Automatică și Informatică Aplicată/Inginer 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei  Sisteme de conducere a proceselor continue 

2.2 Titularul activităţilor de curs   Prof. Dr. Ing. Voloșencu Constantin 

2.3 Titularul activităţilor de seminar     Prof. Dr. Ing. Voloșencu Constantin 

2.4 Anul de studiu   IV 2.5 Semestrul   8 2.6 Tipul de evaluare   E 2.7 Regimul disciplinei   Optionala 

 

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   1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ   90 din care:3.5 curs   28 3.6 seminar/laborator   14 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe   18 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren   18 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri   12 

Tutoriat   7 

Examinări   3 

Alte activităţi       

3.7 Total ore studiu individual   48 

3.8 Total ore pe semestru   100 

3.9 Numărul de credite   4 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum    Automatica, Electronică, Măsurări electrice 

4.2 de competenţe    Utilizarea fundamentelor automaticii, a metodelor de modelare, simulare, 
identificare şi analiză a proceselor, a tehnicilor de proiectare asistată de 
calculator. 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului  Sala curs 

5.2 de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

   Sala laborator dotată cu calculatoare cu sistem de operare Windows și program 
LabView minim 2011   

 

 

                                                           

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; 



 

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, 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. 

Competente 
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 

 Dezvoltarea de aplicatii de conducere a proceselor continue pe baza cunostintelor generale, a 
conceptelor fundamentale de automatica, utilizand metode specifice de proiectare. 

7.2 Obiectivele specifice  Pregătirea studenţilor în domeniul automatizărilor, cu aplicaţie la conducerea unor 
procese des întalnite în practică, cum ar fi: reglarea temperaturii, a debitului, a presiunii, 
a nivelului şi altele, făcand referire şi la echipamentele unificate de automatizare şi 
conducerea virtuală; 

 Să ofere cunoştinţe de bază pentru analiza şi sinteza sistemelor de conducere a 
proceselor industriale; 

 Să ofere cunoştinţe de bază pentru modelarea şi simularea sistemelor de conducere a 
proceselor industriale. 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 

 1. Probleme generale ale automatizărilor proceselor continue 
industriale 1.1. Preliminarii 1.2 Consideraţii asupra 
echipamentelor de automatizare 1.3. Clasificare 1.4. 
Consideraţii privind alegerea elementelor de execuţie 1.5. 
Elemente de acţionare. Tipuri. Caracteristici 1.6. Organe de 
reglare. Tipuri. Caracteristici 1.7. Consideraţii privind alegerea 
traductoarelor 1.8. Simboluri utilizate in schemele de 
automatizare 

4 -Prelegere, 
-conversaţii, 
-explicaţii, 
-exemplificări. 

  2. Sisteme de reglare automată a debitului 2.1 Inerţia procesului 
reglat 2.2 Inerţia traductoarelor de debit 2.3 Neliniarităţi în 
sistemele de reglare a debitului 2.4 Consideraţii privind alegerea 
regulatoarelor de debit 2.5 Reglarea rapoartelor de debite 

4 

  3 Sisteme de reglare automată a nivelului 3.1 Evacuarea cu pompă 
de debit constant 3.2 Evacuarea lichidului prin cădere liberă 3.3 
Reglarea nivelului în recipienţi sub presiune 3.4 Inerţia 
traductoarelor de nivel 3.5. Problema alegerii regulatoarelor în 
bucle de  reglare a nivelului 3.6. Particularităţi în alegerea 
regulatoarelor pentru reglarea  nivelului în cazul reactoarelor 
chimice şi a cazanelor de abur 

4 

  4. Sisteme de reglare automată a compoziţiei 4.1 Dinamica 
procesului de amestecare 4.2. Analizoare 4.3. Probleme 
speciale în buclele de reglare a compoziţiei. 4.4. Alegerea 
regulatoarelor 

4 

  5. Sisteme de reglare automată a presiunii 5.1 Dinamica 
recipienţilor sub presiune 5.2 Inerţia traductoarelor de presiune 
5.3 Consideraţii privind alegerea regulatoarelor în buclele de 
reglare a presiunii 

4 

                                                           

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 şi programul de 
studii de la pct. 1.6 din această fişă. 

 

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


 

  6. Sisteme dereglare automată a temperaturii în procesele termice 
6.1. Dinamica schimbătoarelor de căldură 6.2. Cuptoare cu 
încălzire directă în flux continuu 6.3. Cuptor de tratament termic 
cu încălzire indirectă şi cu funcţionare discontinuă 6.4. 
Schimbător de căldură între două lichide. 6.5.Scheme de 
reglare a temperaturii 6.6. Dinamica aparatelor de amestec. 
Scheme de reglare a temperaturii 6.7. Recipient de amestec a 
două fluide având aceeaşi fază 6.8. Recipient de amestec a 
două fluide având faze diferite 

6 

  7. Procese de neutralizare a apelor reziduale 2 

    

Bibliografie    1.Curiac D, Filip I. Conducerea proceselor continue, Editura Mirton 1999. 2.Vinătoru, M.; Nicolae,D. Automatizări 
industriale continue, Univ.Craiova, 1987. 3.Dumitrache,I.; Dumitriu, S., ş.a., Automatizări electronice, Ed. Did. şi Ped. Bucureşti, 
1993. 4.Raven,F.H Automatic Control Engineering - McGraw-Hill, London, 1987. 

8.2 Seminar/laborator Număr de ore Metode de predare 

  1.Introducere în mediul de programare LabView. Instrumente 
virtuale 

6   -Expunere temă, 
-discuţii, 
-întrebări, 
-rezolvare practică, 
-explicații, 
-exemplificări. 

  2. Sistem de reglare automată a nivelului; 4 

  3. Sistem de reglarea automată a temperaturii 4 

  4. Sistem de reglarea automată a presiunii 4 

  5. Sistem de reglarea automată a debitului 4 

  6. Proiectarea unui sistem de reglare în cascadă a nivelului şi 
debitului. 

6 

  

Bibliografie    1.Curiac D, Filip I. Conducerea proceselor continue, Editura Mirton 1999. 2.Vinătoru, M.; Nicolae,D. Automatizări 
industriale continue, Univ.Craiova, 1987. 3.Dumitrache,I.; Dumitriu, S., ş.a., Automatizări electronice, Ed. Did. şi Ped. Bucureşti, 
1993. 4.Raven,F.H Automatic Control Engineering - McGraw-Hill, London, 1987. 

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

 Cunoştinţele de sisteme de conducere a proceselor continue sunt importante pentru inginerul specialist în domeniul 
automaticii, în ocupații posibile ca: asistent de cercetare în automatică, inginer automatist; proiectant inginer de 
sisteme și calculatoare; specialist mentenanță electromecanică-automatică echipamente industriale cât și a noilor 
ocupaţii propuse pentru a fi incluse in COR: inginer pentru sisteme şi echipamente de automatizare; administrator de 
sisteme automate de conducere; inginer pentru dezvoltare de sisteme automate; inginer pentru dezvoltare pentru 
echipamente de proces, inginer de dezvoltare software pentru conducerea proceselor. 

10. Evaluare 

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

nota finală 

10.4 Curs 
Însușirea teoretică a 
cunoștințelor de curs 
 
 
Rezolvarea temelor 

Examinare scrisă 60 % 

  

10.5 Seminar /laborator   Prezentarea rezolvărilor, răspunsuri la 
întrebări 

 40 % laborator  

      

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

 Realizarea temelor de laborator 

 Dobândirea de cunoștințe teoretice specifice disciplinei, prin verificare scrisă 

11. Compatibilitate internaţională 

  Control systems for industrial processes, University of Delft, Politecnico di Milano, Imperial College of London 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularilor de seminar 

  15.09.2013 Prof.dr.ing. Voloșencu Constantin 

…………………….……… 

 

…………………….……… 

 

 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

    

………………..………………….……… 

 

 


