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F I Ş A   D I S C I P L I N E I 1) 
 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti 

1.2. Facultatea Inginerie Mecanică şi Electrică  

1.3. Departamentul Automatică, Calculatoare şi Electronică 

1.4. Domeniul de studii universitare Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei 

1.5. Ciclul de studii universitare Licenţă 

1.6. Programul de studii universitare Calculatoare 

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Introducere în automatică și calculatoare 

2.2. Titularul activităţilor de curs  Prof. dr. ing. Paraschiv Nicolae  

2.3. Titularii activităţilor de laborator  Conf. dr.ing. Popescu Cristina 

Șef lucr. dr. mat. Cărbureanu Mădălina 

2.4. Titularul activităţii proiect - 

2.5. Anul de studiu I 

2.6. Semestrul * 1 

2.7. Tipul de evaluare Examen 

2.8. Categoria formativă** / regimul*** disciplinei DS/O 

* numărul semestrului este conform planului de învăţământ;  

** DF - Discipline fundamentale; DD - discipline de domeniu; DS - discipline de specialitate; DC - discipline complementare, DA -

disciplina de aprofundare, DSI- disciplina de sinteza. 

*** obligatorie = O; opţională = A; facultativă = L 

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. Proiect - 

3.5. Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.6. 
curs 

28 3.7.  Seminar/laborator 28 3.8. Proiect  

3.9. Distribuţia fondului de timp ore 

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

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  8 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14 

Tutoriat 6 

Examinări 20 

Alte activităţi 3 

3.10 Total ore studiu individual 69 

3.11. Total ore pe semestru 125 

3.12. Numărul de credite 5 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum ➢ Nu este cazul 

4.2. de competenţe ➢ Nu este cazul 
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5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului ➢ Sală cu dotare multimedia (proiector) 

➢ În condițiile pandemiei de COVID-19, cursul se poate desfășura prin 

videoconferință pe platforma Google Meet (sau echivalentă) 

5.2. de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

➢ Laborator dotat cu instrumentaţie de automatizare şi tehnică de 

calcul 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

p
ro

fe
si

o
n

al
e ➢ Operare cu conceptele  de bază referitoare la  caracterizarea şi proprietăţile sistemelor; 

➢ Operarea cu concepte  specifice sistemelor automate. 

➢ Identificarea   tipului de arhitectură şi caracterizarea  unui calculator numeric. 

➢ Operarea cu fundamente aritmetico-logice ale unui calculator numeric. 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
an

sv
er

sa
le

 

➢ Formarea unei atitudini pozitive în ceea ce priveşte importanţa ştiinţei calculatoarelor ca 
principal suport al creşterii performanţelor acestora 

➢ Explicarea şi interpretarea sistemică a unor entităţi şi fenomene aferente realităţii 

➢ Abordarea în cunoştinţă de cauză a disciplinelor de specialitate care succed această 
disciplină  

➢ Comportarea onorabilă, responsabilă, etică, în spiritul legii pentru a asigura reputaţia 
profesiei 

 

 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei ➢ La sfârşitul cursului, studentul va  deţine  cunoştinţe  cu 
caracter general referitoare la sisteme şi calculatoarele 
numerice fiind în măsură să caracterizeze la nivel principial 
funcţionarea sistemelor automate şi a calculatoarelor  
numerice.    

 

7.2. Obiectivele specifice 
➢ La sfârşitul cursului, studentul va fi capabil să: 

- identifice şi să definească conceptele fundamentale 
ale ştiinţei sistemelor; 

- explice pe baza legilor reglării funcţionarea 
sistemelor convenţionale de reglare automata; 

- caracterizeze organizarea unui calculator numeric; 

- analizeze şi să proiecteze circuit logice simple; 

- aplice reguli de calcul în sistemele de numeraţie  
binar, octal, hexazecimal.  
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8. Conţinuturi 

8.1. Curs Nr.ore Metode de predare Observaţii 

1. Consideraţii generale asupra 

sistemelor 

1.1. Fundamente ale sistemelor 

1.1.1. Conceptul de sistem 
1.1.2. Caracterizarea funcțională a 
         sistemelor 

1.2. Proprietăți ale sistemelor  

1.2.1. Proprietăți informaționale (externe) 
1.2.2. Proprietăți structurale (interne) 

4 
Interactivă şi convenţională, 
centrată pe student 

Suport de 
curs în format 
tipărit şi 
electronic 
(slide-uri) 

2. Sisteme convenționale de reglare  
     automată 

2.1. Modele matematice al sistemelor 

2.1.1. Aspecte generale ale modelării 
2.1.2. Modele matematice analitice 
2.1.3. Răspunsul în timp al sistemelor  

2.2. Funcții de transfer 
2.2.1. Transformata Laplace 
2.2.2. Definirea funcției de transfer 
2.2.3.Funcții de transfer ale conexiunilor 

de elemente 

2.3. Legile reglării automate 

2.3.1. Exemple de Sisteme de Reglare  
          Automată (SRA) 
2.3.2. Legea reglării automate după 

abatere 
2.3.3. Legea reglării automate după  
            perturbație 
2.3.4. Reglarea automată combinată  

2.4. Sisteme de măsurat 
2.4.1. Aspecte introductive 
2.4.2. Senzori și traductoare 
2.4.3. Instrumente de vizualizare 

2.5. Regulatoare automate 

2.5.1. Structura unui regulator după 
abatere 

2.5.2. Algoritmul proporțional 
         2.5.3. Algoritmul proporțional - integrator  
         2.5.4. Algoritmul proporțional – integrator 

–  derivator  

2.6. Elemente de execuție (EE) 

2.6.1. Structura unu EE tip robinet de  
         reglare 
2.6.2. Caracterizarea servomotoarelor  
           pneumatice 
2.6.3. Caracterizarea unui organ de 
            reglare cu ventil 

10 Idem Idem 

3. Bazele  aritmetico-logice ale 
calculatoarelor numerice 

8 Idem Idem 
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3.1. Reprezentarea datelor în calculator 
3.1.1. Sisteme de numerație și conversie 
3.1.2. Reprezentarea internă a datelor  
          numerice 
3.1.3. Reprezentarea internă a datelor  
            alfanumerice 
3.1.4. Operații aritmetice binare 

3.2. Variabile și funcții logice 
3.2.1. Structura de algebră binară 
3.2.2. Funcții logice de două variabile 
3.2.3. Reprezentarea funcțiilor logice 

3.3. Circuite logice 
3.3.1. Aspecte generale 
3.3.2. Circuite logice combinaționale 
3.3.3. Circuite logice secvențiale  

4. Organizarea subsistemelor unui 
calculator numeric 

4.1. Abordarea conceptuală a informației 
4.1.1. Definirea informației 
4.1.2. Corelația entropie informațională grad 
          de organizare  

4.2.3. Transmiterea informației la distanță 

4.2. Structuri și arhitecturi de calculatoare 
        Numerice 

4.2.1. Caracterizarea unui calculator numeric 
4.2.2. Generații de calculatoare 
4.2.3. Limbaje de programare 
4.2.3. Modele de calculatoare 

4.3. Sistemele unui calculator numeric 
4.3.1. Sistemul unitate centrală de procesare 
4.3.2. Sistemul memorie 
4.3.3. Sistemul intrare – ieșire 
4.3.3. Sistemul de operare 

6 Idem Idem 

Bibliografie 

1. Paraschiv N., Introducere în automatică şi calculatoare 
https://classroom.google.com/w/MTQ2NzQ3OTU5OTk3/tc/MjA1NzEzMzc2OTY5 

2. Paraschiv N., Introducere în automatică şi calculatoare. Editura Universităţii Petrol – Gaze din Ploieşti,  
2017. 

3. Paraschiv N., Introducere în ştiinţa sistemelor şi calculatoarelor. Editura Universităţii Petrol – Gaze din 
Ploieşti,  2011. 

4. Diatcu E. ş.a. Elemente fundamentale ale teoriei sistemelor şi calculatoarelor,  
Editura Hyperion XXI, Bucureşti, 1997. 

5. Voicu M., Introducere în automatică, Editura Polirom, Iaşi, 2002. 

8.2. Seminar / laborator Nr. ore Metode de predare Observaţii 

1. Cunoaşterea experimentală a mediului 
de simulare SIMULINK 

4 Clasică, centrată pe student  

Suport 
laborator şi 
demonstraţii 
experimentale 

2. Investigarea experimentală a dinamicii 
sistemelor 

4 
Clasică, centrată pe student şi 
pe  rezultatele însuşirii 
cunoştinţelor predate la curs 

Determinări 
experimentale 
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3. Cunoaşterea experimentală a 
elementelor dispozitivului de automatizare  

8 Idem 
Determinări 
experimentale 

4. Analiza experimentală a unor sisteme de 
reglare automată 

4 Idem 
Determinări 
experimentale 
şi simulări 

5. Bazele aritmetico - logice ale  
calculatoarelor numerice – aplicaţii practice 

4 Idem 
Determinări 
experimentale 
şi aplicații 

6. Caracterizarea subsistemelor unui 
calculator numerice 4 Idem 

Studiu de 
caz, 
demonstraţie 

Bibliografie 

Popa Cr., Popescu Cr. Introducere în ştiinţa sistemelor şi laboratoarelor. Suport laborator, Editura 

Universităţii Petrol – Gaze din Ploieşti,  2005. 

 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul 

aferent programului  

➢ Conţinuturile disciplinei sunt specifice formării iniţiale în domeniile ştiinței sistemelor şi calculatoarelor fiind 

coroborate cu aşteptările comunităţii epistemice, a asociaţiilor profesionale şi angajatorilor ce activează în 

acest domeniu 

10. Evaluare 

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

din nota finală 

10.4. Curs 

Examinare finală* Lucrare scrisă cu subiecte 
teoretice şi aplicaţie 

65% 

Teste pe parcursul 
semestrului  

Media notelor obținute la 
testele din timpul semestrului 

10% 

10.5. Seminar/laborator 
Activitate laborator şi 
verificări periodice 

Verificare la încheierea 
activităţii de laborator 

25% 

10.6. Proiect - - - 

10.7. Standard minim de performanţă 

➢ Cunoaşterea conceptelor fundamentale specifice teoriei sistemelor şi reglării automate 
➢ Elemente fundamentale care privesc organizarea unui calculator numeric şi fundamentele 

aritmetico-logice ale acestuia 

 

Data 

completării 

 

21.09.2021 

Semnătura titularului de curs 

Prof. dr. ing.  

PARASCHIV Nicolae 

Semnăturile  titularilor  de laborator 

Conf..dr.ing. POPA Cristina 

Șef lucr..dr.mat. CĂRBUREANU  Mădălina 

 

 

 

 

Data avizării în 
departament 

28.09.2021 

Director de departament 

Conf. dr. ing. PRICOP Emil 

 

Decan 

Conf.  dr. ing. DINIȚĂ Alin 

 

 


