
FIŞA DISCIPLINEI 
1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca  
1.2 Facultatea  Facultatea de Inginerie 
1.3 Departamentul Inginerie Electrică, Electronică și Calculatoare 

1.4 Domeniul de studii Inginerie Electronică, Telecomunicații și Tehnologii 
Informaționale 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 
1.6 Programul de studii / Calificarea Electronică Aplicată 
1.7 Forma de învăţământ IF – învăţământ cu frecvenţă 
1.8 Codul disciplinei 57.10 

 
2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Elemente de reglare şi control 
2.2 Titularul de curs Conf dr. ing. Cristian Barz, cristian.barz@ieec.utcluj.ro 
2.3 Titularul activităţilor de seminar / 
laborator / proiect Asist. drd. Ing. Ionut Birsan – ionut.birsan@ieec.utcluj.ro 

  
2.4 Anul de studiu               4 2.5 Semestrul 2 2.6 Tipul de evaluare C 

2.7 Regimul disciplinei 
Categoria formativă DS 
Opționalitate DO 

 
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 laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care:   3.5 curs 28 3.6 laborator 28 
Distribuţia fondului de timp ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 26 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 26 
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 13 

Tutoriat 2 
Examinări 2 
Alte activităţi  
3.7 Total ore studiu individual 69 
3.8 Total ore pe semestru 125 
3.9 Numărul de credite 5 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum Teoria circuitelor electrice I si II 
4.2 de competenţe  

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1. de desfăşurare a cursului Tablă, Videoproiector 
5.2. de desfăşurare a seminarului / laboratorului  Prezenţa la laborator este obligatorie 

  



6. Competenţele specifice acumulate 
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 C2.1 Caracterizarea temporala, spectrala si statistica a semnalelor. 
C2.2 Explicarea si interpretarea metodelor de achizitie si prelucrare a semnalelor 
C2.5 Caracterizarea temporala, spectrala si statistica a semnalelor  
C6.1 Elaborarea de programe într-un limbaj de programare general si/sau specific, pornind de la specificarea 
cerintelor si pâna la executie,depanare si interpretarea rezultatelor în corelatie cu procesorul utilizat. 
C6.2 Explicarea si interpretarea proceselor de productie si activitatilor de mentenanta a aparaturii electronice, 
identificând punctele de testare si marimile electrice de masurat. 
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CT2. Finalizarea de proiecte în echipa cu realizarea managementului de proiect si asigurarea calității 

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

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

• Formarea unor deprinderi și a unor aptitudini legate de proiectarea 
sistemelor automate in funcție de complexitatea acestora cât mai 
performante și realizarea unor programe pentru studiul stabilității în faza 
de proiectare. 

7.2 Obiectivele specifice 

• Cunoștințe fundamentale si de specialitate din punctul de vedere al 
proiectării sistemele automate, determinarea ecuațiilor diferențiale ce 
exprimă dinamica unui sistem, determinarea funcțiilor de transfer 
echivalente pentru sisteme monovariabile şi a matricei de transfer pentru 
sisteme multivariabile;  
• Utilizarea calculatorului la modelarea în faza de proiectare a sistemelor 
automate. 

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
1. Introducere în teoria sistemelor: 

Sistem, automatizare, conducere automată. 
Reglarea manuală şi automată.  
Scheme funcţionale (bloc) şi stabilirea lor 
după tipul procesului.  
Aspectul matematic al dinamicii sistemelor 
automate.  
Semnale şi perturbaţii.  
Analiza sistemelor prin funcţia de transfer 
în s şi z., 

Prelegerea interactivă 12 ore 

2. Algebra sistemelor liniare continue   
Matricea de transfer (exemplu de calcul). 

Prelegerea interactivă, 
Dezbaterea 6 ore 

3. Reprezentări grafice ale funcţiei de 
transfer (coordonate polare şi 
logaritmice)   

Prelegerea interactivă, 
Dezbaterea 4 ore 

4. Stabilitatea sistemelor automate continue 
(liniare şi discrete). Criterii de stabilitate.   

Prelegerea interactivă, 
Dezbaterea 3 ore 

5. Performanţele sistemelor liniare 
continue.   Indici de calitate.  

Studiul factorului de amortizare şi pulsaţiei 
naturale asupra performanţelor SLC. 
Determinarea erorii staţionare cu ajutorul 
funcţiei de transfer a SLC în circuit închis. 

Prelegerea interactivă, 
Problematizarea 3 ore 

Bibliografie 
1. Oprea, C., Teoria sistemelor și reglarea automată, Tipografia Universităţii de Nord, Baia Mare, 
1995. 
2. Oprea, C., Elemente de reglaj şi automatizare, Editura Risoprint, Cluj Napoca, 2001. 



3. Oprea, C., Reglarea automată – teorie şi aplicaţii -, Editura Risoprint, Cluj Napoca, 2003. 
4. Oprea, C., Automatizări,  Editura Risoprint, Cluj Napoca, 2004 
5. Oprea, C., Barz, Cr., Elemente de inginerie electrică, reglarea automată şi automatizări,   Editura 
Risoprint, Cluj Napoca, 2011. 
6. Călin, S., Regulatoare automate, E.D.P., Bucureşti, 1976. 
7.  Saimac, A., ş.a., Automatizări în metalurgie, E.D.P., Bucureşti, 1978. 
8.2 Laborator  Metode de predare Observaţii 
Instructaj de protecţia muncii. Prezentarea 
lucrărilor şi laboratorului 

Dezbaterea 
Problematizarea 2 ore 

Identificarea experimentală a reţelelor pasive de 
ord. I şi II şi a unui cuptor electric de laborator Studiul de caz 4 ore 
Determinarea experimentală a caracteristicilor de 
frecvenţă şi aprecierea stabilităţii sistemelor lin.    

Problematizarea 
Studiul de caz 2 ore 

Analiza performanţelor unui sistem automat liniar 
în domeniul timp 

Modelarea 
Studiul de caz 2 ore 

Identificarea experimentală a unui proces 
(regulator ELC 111)  Studiul de caz 2 ore 
Caracteristicile statice şi dinamice ale regulatorului 
ELC 111 Studiul de caz 2 ore 
Determinarea experimentală a unui SALC  folosind 
metoda trapezelor 

Modelarea 
Studiul de caz 2 ore 

Generarea SOFT a unor semnale de intrare. 
Simularea funcţionării unui sistem fizic 
(MATLAB) ............................................................  

Studiul de caz 2 ore 

Caracteristici de frecvenţă pe C.N. (MATLAB) Modelarea 
Studiul de caz 2 ore 

Studiul stabilităţii SALC prin simulare pe C.N Modelarea 
Studiul de caz 2 ore 

Simularea unui sistem de reglare automată. Indici 
de calitate definiţi pe baza răspunsului indicial     Studiul de caz 2 ore 
Studiul circuitelor logice Studiul de caz 2 ore 
Finalizarea lucrărilor practice (recuperări) Studiul de caz 2 ore 
Bibliografie 
1. Oprea, C., Barz, C., Tehnica reglării automate, Îndrumător de laborator, Universitatea de Nord Baia 
Mare, 2000, 

 
 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

Competențele achiziționate vor fi necesare angajaților în următoarele ocupații posibile conform COR (Inginer 
electronist, transporturi, telecomunicații; Proiectant inginer electronist; Proiectant inginer de sisteme și 
calculatoare; Inginer proiectant comunicații) sau în noi ocupații propuse pentru a fi incluse în COR (Inginer suport 
vânzări; Dezvoltator de aplicații multimedia; Inginer operare rețea; Inginer testare sisteme de comunicații; Manager 
proiect; Inginer de trafic; Consultant pentru sisteme comunicații) 

 
10. Evaluare (prezenta fizica / online) 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de 
evaluare 

10.3 Pondere 
din nota finală 

10.4 Curs 
 

Completitudinea şi corectitudinea 
cunoştinţelor;   Observaţia sistematică, 

Investigaţia 
 

Examen scris având şi 
componentă de tip 

rezolvare de probleme 

10% Coerenţa logică, fluenţa, expresivitatea, forţa 
de argumentare;   
Capacitatea de a opera cu cunoştinţele asimilate 
în activităţi intelectuale complexe;   70% Gradul de asimilare a limbajului de specialitate 
şi capacitatea de comunicare 

10.5  Laborator  
 

Capacitatea de aplicare în practică, în contexte 
diferite, a cunoştinţelor învăţate;   

Observaţia sistematică, 
Investigaţia 20% 



Capacitatea de analiză, de interpretare 
personală, originalitatea, creativitatea; 

 

10.6 Standard minim de performanţă 
• Cunoașterea noțiunilor de bază prezentate la curs și obținerea minim a notei 5 la evaluarea finală. Prezenta la 

laboratoare si predarea proiectului presupune admiterea la examen. 
• Realizarea de lucrări sub coordonare, pentru rezolvarea unor probleme specifice domeniului, cu evaluarea corecta a 

volumului de lucru, a resurselor disponibile, a timpului necesar de finalizare si a riscurilor, în condiții de aplicare a 
normelor deontologice si de etica profesionala în domeniu, precum si de securitate si sănătate în munca 

    L ≥ 5 şi E ≥ 5 și 0,75E+0,25L ≥5 
 

Data completării: Titulari Titlu Prenume NUME Semnătura 
 Curs Conf. dr. ing. Cristian Barz   

 Aplicații Asist. drd. ing. Birsan Ionut   

 
Data avizării în Consiliul Departamentului  
 
_______________________ 

 
 

Director Departament  
Sef lucr  dr.ing. Claudiu Lung 
 
 

 
Data aprobării în Consiliul Facultății  

 
_______________________ 

 
Decan 
 Conf.dr.ing.ec. Dinu DARABA 
 
 
 

 
 


