
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi 

Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului 

Catedra de ştiinţe fizice şi inginereşti  
             

 

 

 

 

 

 

 

  

CURRICULUM UNIVERSITAR 
la unitatea de curs 

 

„AUTOMATIZAREA ÎN PRODUCŢIE” 

 
Ciclul I, studii superioare de licenţă  

Codul şi denumirea domeniului general de studiu: 071 Inginerie şi activităţi inginerești 

Codul şi  denumirea specialităţii: 0710.1 Inginerie şi management (în transportul auto)    
Forma de învăţământ: cu frecvenţă redusă 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Autor: 

 conf. univ., dr.  Alexandr OJEGOV  

_____________  
                                                                                                                                                              (semnătura) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALŢI, 2019 



2 

 

 

Discutat şi aprobat la şedinţa Catedrei de ştiinţe fizice şi inginereşti 

Procesul-verbal nr. ___ din _____________ 

Şeful Catedrei de ştiinţe fizice şi inginereşti __________  conf. univ., dr.  Vitalie BEŞLIU 
                                                                                                                 (semnătura)            
 

 

Discutat şi aprobat la şedinţa Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Reale, Economice şi ale 

Mediului, procesul-verbal nr. ___ din _____________ 

Decanul Facultăţii de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului 

 _________________  conf. univ., dr. Ina CIOBANU 
                   (semnătura)                 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© A. Ojegov, USARB, 2019 



3 

 

Informaţii de identificare a unităţii de curs 

 

Facultatea: Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului 

Catedra: Ştiinţe fizice şi inginereşti 

Domeniul general de studiu: 071 Inginerie şi activităţi inginereşti 

Domeniul de formare profesională la ciclul I: 0710 Inginerie şi management  

Denumirea specialității: 0710.1 Inginerie şi management în transportul auto 

Administrarea unităţii de curs: „Automatizarea în producţie” 

Codul unităţii de 

curs 

Credite 

ECTS 
Total ore 

Repartizarea orelor Forma de 

evaluare 

Limba de 

predare Prel. Lab. L. ind. 

M.09.A.067 4 120 12 12 96 
Examen 

(oral) 

Limba 

română 

Statutul: disciplina la alegere. 

 

Informaţii referitoare la cadrul didactic 

 

Numele, prenumele: Ojegov Alexandr 

Titlul şi gradul ştiinţific: dr., conf. univ. 

Localizarea: Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi 

Nr. de telefon: 079215624 

E-mail: alexandr.ozhegov@yahoo.com 

Localizarea sălilor: aula 505 

Orele de consultaţii: Marţi 14
40

 – 16
20

 

 

Studii:  

1998-2001 – bacalaureat, Liceul Teoretic „N. Gogol”, m. Bălţi, profilul real 

2001-2006 – studii universitare de licenţă, USARB, Facultatea Tehnică, Fizică, Matematică şi 

Informatică, specialitatea Instruire în inginerie şi Informatică 

2006-2007 – studii postuniversitare de masterat, USARB, Facultatea Tehnică, Fizică, 

Matematică şi Informatică, Specialitatea Inginerie 

2008-2012 – studii postuniversitare de doctorat, Universitatea Tehnică a Moldovei, Specialitatea 

242.05 „Tehnologii, procedee şi utilaje de prelucrare”. 

  

mailto:alexandr.ozhegov@yahoo.com


4 

 

Integrarea cursului în programul de studii 

Disciplina ,,Automatizarea în producţie’’ este prevăzută în planul de învăţămînt, ciclul I, 

studii superioare, la specialitatea „Inginerie şi management în transportul auto”, cu frecvenţă 

redusă, în semestrul 9, anul V de studii, făcînd parte din pregătirea de orientare a studenţilor la 

ciclul II, masterat. 

Scopul acestui curs este dezvoltarea cunoştinţelor din domeniul tehnologiilor de prelucrare 

a materialelor şi aplicarea acestor cunoştinţe în sisteme automatizate utilizate în diferite procese 

de producţie. De asemenea, acest curs este direcţionat spre dobîndirea atitudinilor specifice 

robototehnicii şi dirijării numerice a diferitor echipamente tehnologice pentru prelucrarea, 

sortarea, transportarea şi depozitarea materiei prime, semifabricatului şi produsului finit. 

Această unitate de curs reprezintă rezultatul unor preocupări de cercetare aprofundată a 

acestui domeniu, care începe cu explicarea conceptuală a tehnicii automatizării, analiza 

planificării automatizării în producţie, studiul sistemelor tehnologice de automatizare, ca mai 

apoi să aplice cunoştinţele dobîndite în elaborarea sistemelor atomatizate în diferite procese 

tehnologice: elaborarea, prelucrarea mecanică, sortarea, transportarea, împachetarea şi 

depozitarea materiei prime, semifabricatului şi produsului finit. În finalul cursului se analizează 

domeniile de aplicare a sistemelor tehnologice de automatizare în producţie. 

Unitatea de curs este destinată studenţilor de la specialitatea „Inginerie şi management în 

transportul auto” studii superioare de licenţă a Facultăţii ŞREM, ca disciplina de orientare către 

un alt domeniu la ciclul II, masterat. 

 

Precondiţii 

Pentru a studia cursul „Automatizarea în producţie”, studentul trebuie să posede 

cunoştinţe dobîndite din cadrul cursurilor: „Fizica aplicată”, „Studiul materialelor”, „Tehnologia 

materialelor”, „Electrotehnica”, „Mecanica tehnică II”, „Maşini de producere a sculelor”, 

„Planificarea şi administrarea producerii”, „Managementul producerii”,  care se studiază la anii 

precedenţi de studii. 

  

Competenţe dezvoltate în cadrul unităţii de curs 

Competenţe profesionale: 

CP1. Realizarea calculelor, demonstraţiilor şi aplicaţiilor pentru rezolvarea de sarcini specifice 

ingineriei şi managementului bazate pe cunoştinţe din ştiinţele fundamentale. 
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CP2. Asocierea cunoştinţelor, principiilor şi metodelor de bază din ştiinţe tehnice şi economice 

în scopul modelării şi soluţionării problemelor inginereşti luînd în consideraţie economisirea 

resurselor, protecţia muncii şi mediului. 

CP3. Utilizarea independentă a calculatorului pentru modelarea produselor, proceselor, 

fenomenelor, cît şi automatizarea sistemelor tehnice în situaţii deosebite cu utilizarea de soluţii 

cunoscute în situaţii noi. 

CP6. Planificarea, conducerea şi asigurarea calităţii proceselor de fabricare activînd în contextul 

constrîngerilor tehnico-economice, de timp, de mediu social, etic, de sănătate în situaţii deosebite 

cu utilizarea de soluţii cunoscute în situaţii noi. 

Competenţe transversale: 

CT1. Aplicarea regulilor de muncă riguroasă şi eficientă, manifestarea unei atitudini 

responsabile faţă de domeniul ştiinţific şi didactic, pentru valorificarea optimă şi creativă a 

propriului potenţial în situaţii specifice, cu respectarea principiilor şi a normelor de etică 

profesională. 

CT2. Desfăşurarea eficientă şi eficace a activităţilor organizate în echipă.  

 

Finalităţile unităţii de curs 

 La finalizarea studierii, studenţii vor fi capabili: 

 să definească conceptele de bază privind tehnica de automatizare; 

 să planifice şi să exemplifice automatizarea diferitor procese tehnologice; 

 să elaboreze construcţia şi modul de funcţionare a sistemelor automatizate în 

robototehnică; 

 să aplice programarea pentru dirijarea numerică a diferitor sisteme automatizate. 

 

Conţinuturi 

a) Tematica şi repartizarea orientativă a orelor la prelegeri 

Nr. 

d/o 
Tema 

Nr. de 

ore 

1.  Conceptele de bază ale tehnicii de automatizare 2 

2.  Planificarea sistemelor automatizate 2 

3.  Sistemele tehnologice de automatizare cu manipulatorul 2 

4.  Mecanisme de acţionare şi organe de lucru ale manipulatorului. Apucătoare 2 

5.  Schema funcţională a robotului industrial. Schema de structură a sistemului 

de comandă. Dispozitivele de interfaţă a robotului industrial. Sistemul 

informaţional al robotului 

2 

6.  Programarea sistemelor automatizate. Funcţiile de comandă. Aplicarea 

reţelelor neuronale în sistemele automatizate 
2 

Total 12 
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b) Tematica şi repartizarea orientativă a orelor la laborator 

Nr. 

d/o 
Tema 

Nr. de 

ore 

1.  Calculul şi analiza lanţurilor de dimensiuni 2 

2.  Cercetarea experimentală a mecanismului cu camă 2 

3.  Releu de timp numeric 2 

4.  Elemente de automatizare a instalaţiilor electrice 2 

5.  Dispozitive pentru cercetări ergonomice 2 

6.  Sistemul electronic de aprindere a combustibilului 2 

Total 12 

 

Activităţi de lucru individual 

 

Studenţilor la începutul cursului li se propune temele pentru elaborarea referatelor. Pe 

parcursul sesiunii studenţii studiază sursele bibliografice referitor la tema aleasă, consultă cu 

profesorul planul şi conţinutul referatului şi la finele cursului prezintă produsul finit. 

 

Strategii didactice 

  Pe parcursul studierii unității de curs se vor utiliza strategii didactice centrate pe student: 

instruire diferențiată, tehnici de dezvoltare a gândirii critice, instruirea prin problematizare, 

utilizarea problemelor creative și diverse forme de lucru: frontal, în grup, în perechi, individual 

etc. Pentru asigurarea realizării strategiilor didactice menționate se vor utiliza suportul de curs, 

culegere de prezentări de sinteză Power Point, consultații independente. 

 

Evaluarea 

 

Evaluarea curentă se efectuează prin notarea dărilor de seamă la îndeplinirea lucrărilor de 

laborator, lucrului individual şi lucrării de control la finalizarea jumătăţii unităţii de curs: 

Nota reuşitei curente = 0,4×Nl.lab.+ 0,4×Nl.ind.+ 0,2×Nl.contr. 

Nota finală = 0,5× Nota reuşitei curente + 0,5 × Nota de la examen. 

În procesul de evaluare a studenţilor se aplică Regulamentul cu privire la evaluarea 

rezultatelor academice ale studenţilor în USARB aprobat prin Hotărîrea Senatului, procesul 

verbal nr. 9 din 16.03.2011. 

În conformitate cu articolul 16, alineatul 7 din Codul Educaţiei al Republicii Moldova Nr. 

152 din 17 iulie 2014, în învăţământul superior, pe lângă sistemul naţional de notare, se aplică şi 

scala de notare cu calificative recomandate în Sistemul European de Credite Transferabile (A, B, 

C, D, E, FX, F). Echivalarea cu scala naţională de notare se efectuează conform Tabelului 1. 
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Tabelul 1.  

Echivalentul notelor sistemului de învăţământ din Republica Moldova cu calificativele 

ECTS 

NOTA Echivalent ECTS 

9,01 – 10,0 A 

8,01 – 9,0 B 

7,01 – 8,0 C 

6,01 – 7,0 D 

5,0 – 6,0 E 

3,01 – 4,99 FX 

1,0 – 3,0 F 
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ANEXA 1. Mostră de bilet la evaluarea finală a unităţii de curs 

 
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi 

Facultatea Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului 

Aprob 

                                                                            Şeful catedrei Ştiinţe fizice şi inginereşti  

  dr., conf.univ. ________V. Beşliu 

 

Biletul nr.      ___ 

pentru examenul la „Automatizarea în producţie” pentru studenţii facultăţii Ştiinţe Reale, 

Economice şi ale Mediului, specialitatea „Inginerie şi management în transportul auto”  

gr. ____________ (învăţămînt la secţia cu frecvenţă redusă 

 

1. Planificarea automatizării. 

2. Mecanisme de acţionare a manipulatorului: pneumatic, hidraulic, electromecanic. 

3. Problema. Determinaţi traiectoria mişcării elementelor manupulatorului (1 şi 2) în 

sistemele de coordonate dreptunghiulare faţă de cuplul „0” (centrul coordonatelor) pentru 

următoarea schemă cinematică a lui: 

 
Pe schema indicaţi gradele de libertate pentru fiecare element. Poziţia iniţială a apucatorului 

A (30;30;15), poziţia finală B (30;-30;45). 

 

„_____”___________20___                           Examinator ___________/A. Ojegov/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


