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NOTĂ DE PREZENTARE 
 
Acest curriculum se aplică pentru calificarea TEHNICIAN ÎN AUTOMATIZĂRI 
corespunzătoare profilului TEHNIC, domeniul de pregătire profesională 
ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI. 
 
Curriculumul a fost elaborat pe baza standardului de pregătire profesională (SPP) 
aferent calificării mai sus menţionate. 
 
Nivelul de calificare conform Cadrului naţional al calificărilor – 4 

Corelarea dintre unităţile de rezultate ale învăţării şi module: 
 
 

 
Unitatea de rezultate ale învăţării 

 
Unitatea de rezultate ale învăţării –  

tehnice generale Denumire modul 

URÎ 6. Planificarea producţiei  
 

MODUL I. Planificarea producţiei 

Unitatea de rezultate ale învăţării –  
tehnice specializate Denumire modul 

U10. Utilizarea sistemelor de reglare 
automată   

MODUL II.  Sisteme de reglare 
automată 

U12. Utilizarea automatelor programabile 
în automatizări 

MODUL III. Automate programabile 

U13. Reglarea automată a parametrilor 
proceselor tehnologice 

MODUL IV.  Reglarea automată a 
parametrilor proceselor tehnologice 
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PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
Clasa a XII-a  

Ciclul superior al liceului – filiera tehnologică  
 
Calificarea: TEHNICIAN   ÎN   AUTOMATIZĂRI 
Domeniul de pregătire profesională: ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI 
 
Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală 
 
MODUL I  Planificarea producţiei 
 Total ore /an: 62 
 din care:         Laborator tehnologic 31 
                         Instruire practică                        - 
MODUL II  Sisteme de reglare automată 
 Total ore /an: 124 
 din care:         Laborator tehnologic 62 
                         Instruire practică                        - 
MODUL III  Automate programabile 
 Total ore /an: 93 
 din care:         Laborator tehnologic 62 
                         Instruire practică                        - 
Curriculum în dezvoltare locală* 
 Total ore /an: 62 
 din care:         Laborator tehnologic - 
                         Instruire practică                        - 

 
 

Total ore/an = 11 ore/săpt. x 31 săptămâni = 341 ore/an 
 

 
 
Stagii de pregătire practică  
 
MODUL IV  Reglarea automată a parametrilor proceselor tehnologice 
 Laborator tehnologic 90 
 Instruire practică                       60 

 
Total ore/an = 30 ore/săpt. x 5 săptămâni = 150 ore 

 
TOTAL  GENERAL: 491 ore/an 

Notă:  
Pregătirea practică poate fi organizată atât în unitatea de învățământ cât și la operatorul 
economic/instituția publică parteneră 
 
* Denumirea şi conţinutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de 
învăţământ în parteneriat cu operatorul economic/instituția publică parteneră, cu avizul 
inspectoratului şcolar. 
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Corelarea dintre unităţile de rezultate ale învăţării şi module: 
 

 
Unitatea de rezultate ale învăţării 

 

Nr. ore/saptamana Nr. ore Stagii 
de practica 

teorie labo-
rator 

Prac- 
tica 

Labo- 
rator 

Prac- 
tica 

Unitatea de rezultate ale 
învăţării –  

tehnice generale 
Denumire modul 

     

URÎ 6 Planificarea 
producției 

MODUL I  Planificarea 
producției 

1 1    

U10. Utilizarea sistemelor 
de reglare automată   

MODUL II  Sisteme de 
reglare automată 

2 2    

U12. Utilizarea automatelor 
programabile în automatizări 

MODUL III Automate 
programabile 

1 2    

U13. Reglarea automată a 
parametrilor proceselor 
tehnologice 

MODUL IV  Reglarea 
automată a parametrilor 
proceselor tehnologice 

   90 60 

 CDL 2     
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MODUL I. PLANIFICAREA PRODUCȚIEI 
 
 

• Notă  introductivă 
Modulul „Planificarea producţiei”, componentă a ofertei educaţionale (curriculare) 
pentru calificarea profesională Tehnician în automatizări domeniul de pregătire 
profesională Electronică automatizări face parte din cultura de specialitate şi pregătirea 
practică săptămânală aferente clasei a XII-a, ciclul superior al liceului -  filiera 
tehnologică. 
Modulul ,,Planificarea producţiei” face parte din cultura de specialitate aferentă 
domeniului de pregătire generală Electronică automatizări, clasa a XII-a, ciclul 
superior al liceului, filiera tehnologică şi are alocat un număr de 62 ore/an, conform 
planului de învăţământ, din care: 

§ 31 ore/an – teorie 
§ 31 ore/an – laborator tehnologic 

 
Modulul „Planificarea producţiei” este centrat pe rezultate ale învăţării şi vizează 
dobândirea de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini necesare practicării/angajării pe piaţa 
muncii în una din ocupaţiile specificate în SPP-ul corespunzător calificării 
profesionale de nivel 4, Tehnician în automatizări, din domeniul de pregătire 
profesională Electronică automatizări sau în continuarea pregătirii într-o calificare de 
nivel superior.  
Competențele construite în termeni de rezultate ale învățării se regăsesc în standardul 
de pregătire profesională pentru calificarea  Tehnician în automatizări. 

 

• Structură modul  
 

Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP și conținuturile învățării 
 

URÎ 6. PLANIFICAREA 
PRODUCŢIEI 

Conţinuturile învăţării Rezultate ale învăţării 
(codificate conform SPP) 

Cunoştinţe Abilităţi Atitudini 
6.1.1 6.2.1 

6.2.2 
6.2.3 
6.2.4 

6.3.1 
6.3.2 
6.3.3 

Procesul de producţie – concepte de bază:  
! Definiţie 
! Factorii care condiţionează procesul de producţie: 

- forţa de muncă; 
- obiectele muncii, respectiv resursele naturale; 
- mijloacele de muncă, respectiv capitalul; 
- procesele naturale; 

! Procese de muncă, procese tehnologice, procese naturale; 
! Caracteristicile proceselor de producţie: 

- natura bunurilor produse şi a serviciilor prestate; 
- modul de folosire a bunurilor şi a serviciilor; 
- materia primă utilizată; 
- procesele tehnologice folosite; 
- modul de organizare a activităţii 

! Clasificarea proceselor de producţie după: 
- modul de participare la executarea diferitelor 
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produse, lucrări sau servicii: 
• de bază (pregătitoare, prelucrătoare, de montaj sau 

de finisare) 
• auxiliare 
• de servire sau de deservire 

- modul de executare (manuale, manual-mecanice, 
mecanice, automate, de aparatură); 

- modul de obţinere a produselor finite din materia 
primă (directe, sintetice, analitice); 

- modul de desfăşurare în timp (continue sau 
discontinue, ciclice sau neciclice); 

- natura tehnologică a operaţiilor efectuate (chimice, 
de schimbare a configuraţiei, de asamblare, de 
transport); 

- natura activităţilor desfăşurate (propriu-zise, de 
magazinaj sau depozitare, de transport); 

! Componentele proceselor de producţie: 
- intrările 

• resurse umane; 
• resurse materiale; 
• resurse financiare; 
• resurse informaţionale; 

- prelucrarea intrărilor (procesul de producţie propriu-zis) 
• etapele proceselor de producţie: de planificare, de 

prelucrare, de control, financiare, informaţionale 
(exemple specifice domeniului) 

• elementele proceselor de producţie propriu-zise: 
operaţii tehnologice; operaţii de control; operaţii 
de transport şi depozitare (caracteristici, exemple 
specifice domeniului) 

- ieşirile sau rezultatele 
• rezultate concrete; 
• rezultate sintetice; 
• rezultate financiare; 
• rezultate informaţionale. 

6.1.2 6.2.5 
6.2.6 

6.3.4 Tipuri de producţie:  
! Factorii care determină tipul de producţie: 

nomenclatura de fabricaţie, stabilitatea în timp a 
fabricaţiei sau respectabilitatea fabricaţiei, volumul 
producţiei fabricate din fiecare tip de produs, gradul de 
specializare al locurilor de muncă, atelierelor şi 
secţiilor, forma de deplasare între locurile de muncă a 
obiectelor muncii, modul de amplasare a utilajelor, 
ritmicitatea producţiei şi durata ciclului de producţie, 
coeficientul tipului de producţie; 

! Caracteristici, cerinţe, avantaje şi dezavantaje specifice 
tipurilor de producţie: 
- producţia de masă; 
- producţia în serie (mare, mijlocie, mică); 
- producţia individuală. 
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6.1.3 6.2.7 
6.2.8 

6.3.5 
6.3.6 

Metode de organizare a producţiei de bază:  
! Organizarea producţiei în flux 

- caracteristici principale; 
- variante de organizare a producţiei în flux 

• după gradul de mecanizare şi automatizare al 
executării operaţiilor; 

• după gradul de continuitate; 
• în raport cu nomenclatura producţiei fabricate; 
• în raport cu ritmul de funcţionare; 
• în raport cu poziţia obiectului de prelucrat; 
• în raport cu modul de trecere a produselor sau 

pieselor de la un loc de muncă la altul; 
• după configuraţia modului de amplasare a locurilor 

de muncă pe suprafeţe de producţie; 
• după gradul de cuprindere a producţiei întreprinderii în 

cadrul organizării producţiei în flux; 
• după modul de deplasare între operaţii a produselor 

sau a pieselor; 
- forme de organizare a producţiei în flux în diverse 

ramuri ale economiei naţionale; 
• elementele de calcul ale unei linii de producţie în 

flux 
• tactul; 
• ritmul; 
• numărul de maşini sau de locuri de muncă; 
• numărul de muncitori; 
• lungimea liniei de producţie în flux; 
• viteza de deplasare a mijlocului de transport; 

! Organizarea producţiei pe grupe omogene de maşini şi 
instalaţii: caracteristici principale, avantaje, dezavantaje; 

! Organizarea producţiei în celule de fabricaţie: 
caracteristici principale, avantaje, dezavantaje; 

! Organizarea producţiei prin automatizare 
- avantajele automatizării; 
- forme de automatizare 

• după seria de cuprindere (automatizarea simplă/complexă); 
• după condiţiile de implementare (automatizarea 

convenţională locală/complexă, automatizarea de 
ansamblu, conducerea centralizată a procesului 
tehnologic, conducerea automată cu calculator a 
procesului tehnologic); 

! Metode moderne de organizare a producţiei (principii 
generale) 

• metoda programării liniare; 
• metode de organizare a producţiei utilizând analiza 

drumului critic: CPM (metoda drumului critic); PERT 
(tehnica evaluării repetate a programului); 

• metoda „Just in Time" (J.I.T.). 
! Sisteme flexibile de fabricaţie.  

6.1.4 6.2.9 6.3.7 Programarea şi organizărea activităţii de producţie la 
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6.2.10 
6.2.11 
6.2.12 
6.2.13 

6.3.8 
6.3.9 

nivelul unui agent economic  
! Etapele programării şi organizării activităţii de producţie  
! Activităţile de programare, pregătire, lansare şi 

urmărire a producţiei – prezentare generală 
! Structura şi atribuţiile compartimentului programare, 

pregătire, lansare şi urmărire a producţiei 
! Planificarea necesarului de resurse materiale 

- etapele planificării necesarului de resurse materiale; 
• întocmirea listei de resurse materiale; 
• determinarea normelor de consum; 
• stabilirea propriu-zisă a necesarului de resurse materiale; 
• determinarea stocului de la sfârşitul perioadei de 

program; 
• calcularea indicatorului necesarul total de materiale. 

- aplicaţii practice de planificare a necesarului de 
resurse materiale pentru o situaţie dată; 

! Planificarea necesarului de personal 
- structura personalului unei unităţi economice; 
- niveluri de calificare; 
- elementele caracteristice ale unui post (fişa postului); 
- aplicaţii practice de planificare a necesarului de 

personal pentru o situaţie dată; 
! Informaţii şi documentele specifice programării 

producţiei: ciclograma pe produs, programul de 
producţie calendaristic centralizator (la nivelul firmei şi 
la nivelul secţiei), balanţa de corelare capacitate-
încărcare, programul de producţie operativ, fişe 
tehnologice, planuri de operaţii, situaţia numărului de 
utilaje pe grupe, programul de reparaţii ale utilajelor, 
situaţia termenelor de execuţie ale produselor aflate în 
fabricaţie, diagrame de montaj, normative etc. 
- prezentare generală (scop, informaţii necesare şi surse, 

instrucţiuni generale de elaborare/completare, exemple) 
- aplicaţii practice de utilizare şi/sau completare a unor 

documente specifice programării producţiei 
! Documentele necesare lansării în fabricaţie: bonurile de 

materiale sau fişele limită, bonurile de lucru pe operaţie 
sau piesă, borderoul de manoperă, borderoul de 
materiale, fişele de însoţire a piesei/a produsului şi 
dispoziţiile de lucru, graficul de avansare a produsului 
- prezentare generală 
- aplicaţii practice de utilizare şi/sau completare 

! Documentele necesare urmăririi producţiei: documente 
pentru urmărirea funcţionării utilajelor (fişa individuală 
U, fişa recapitulativă UT), documente pentru 
evidenţierea abaterilor în desfăşurarea procesului de 
producţie (caietul dispecerului), documente pentru 
urmărirea mişcării obiectelor muncii între secţii (caietul 
dispecerului central) 
- prezentare generală 
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- aplicaţii practice de utilizare şi/sau completare 
6.1.5 
6.1.6 

6.2.14  
6.2.15 
6.2.16 
6.2.17 

6.3.10 
6.3.11 
6.3.12 

Evaluarea unui proces de producţie pe baza 
indicatorilor de productivitate a muncii, în vederea 
eficientizării activităţii de producţie 
! Indicatori de productivitate a muncii. Aplicaţii practice 

de determinare a indicatorilor de productivitate pentru o 
situaţie dată. 

! Factori care influenţează productivitatea muncii 
- factorii tehnici; 
- factorii economici şi sociali; 
- factorii umani şi psihologici; 
- factori naturali; 
- factori de structură. 

! Metode şi strategii de creştere a eficienţei producţiei: 
automatizarea, robotizarea, promovarea tehnicilor noi, 
înnoirea producţiei, perfecţionarea organizării 
producţiei şi a muncii, pregătirea şi perfecţionarea 
resurselor umane, cointeresarea materială a muncii etc.  

 
 

§ Lista minimă de resurse materiale (echipamente, unelte şi instrumente, 
machete, materii prime şi materiale, documentaţii tehnice, economice, 
juridice etc.) necesare dobândirii rezultatelor învăţării (existente în şcoală 
sau la operatorul economic): 

- calculator/reţea de calculatoare, videoproiector;  
- filme cu procese de producţie specifice domeniului; 
- softuri specializate în planificarea şi organizarea producţiei 
- Auxiliare curriculare, fişe de lucru, fişe de documentare, fişe ajutătoate, planşe 

didactice, reviste de specialitate, documentaţia lucrărilor practice (cărţi tehnice, 
dicţionare de termeni tehnici, normative specifice, fişe individuale de instructaj 
de SSM şi PSI, standarde tehnice, standarde de evaluare) etc. 

- tabla interactivă; 
- videoproiector, sistem de calcul conectat la internet 
- suporturi de curs, fişe de lucru şi materiale audio-video cu procese de 

producţie specifice domeniului; 
- softuri specializate în planificarea şi organizarea producţiei 
- documente şi formulare tipizate utilizate la planificarea şi organizarea 

producţiei (fişe tehnologice, fişe de realizare a produsului, grafice, 
diagrame, planuri) 

• Sugestii metodologice  
 

 Conţinuturile programei trebuie să fie  abordate într-o manieră flexibilă, 
diferenţiată, ţinând cont de particularităţile elevilor cu care se lucrează şi de nivelul 
iniţial de pregătire. 

Repartizarea numărul de ore alocat modulului pe fiecăre temă rămâne la 
latitudinea profesorului, în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe 
anterioare ale elevilor cu care lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat 
în strategia didactică şi de ritmul de asimilare a cunoştinţelor de către colectivul 
instruit. 
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Alegerea tehnicilor de instruire revine profesorului, care are sarcina de a 
individualiza şi de a adapta procesul didactic la particularităţile elevilor, de a centra 
procesului de învăţare, pe nevoile şi disponibilităţile acestora, în scopul unei 
valorificări optime ale acestora, individualizării învăţării, lărgirii orizontului şi 
perspectivelor educaţionale.  

În acest context, lucrul în grup, simularea, practica în laborator/la locul de 
muncă, discuţiile de grup, prezentările video, multimedia şi electronice, temele şi 
proiectele integrate, vizitele etc. contribuie la învăţarea eficientă, prin dezvoltarea 
abilităţilor de comunicare, de negociere, de luare a deciziilor, de asumare a 
responsabilităţii, de sprijin reciproc, precum şi a spiritului de echipă, competiţional şi a 
creativităţii elevilor. 

Se recomandă: 
§ transformarea elevului în coparticipant la propria instruire şi educaţie; 
§ îmbinarea şi o alternanţă sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al 

elevului (documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, 
exerciţiul personal, instruirea programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica 
muncii cu fişe) cu activităţile ce solicită efortul colectiv (de echipă, de grup) de 
genul discuţiilor, asaltului de idei, etc.; 

§ folosirea unor strategii care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu mediul de 
afaceri; 

§ însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă, care oferă 
deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă. 

Având în vedere volumul mare de cunoştinţe noi vizate de acest modul şi 
necesitatea de a le organiza şi sistematiza, recomandăm utilizarea unor metode de 
predare şi învăţare care să susţină acest demers, ca de exemplu: „Organizatorul grafic”, 
„Harta conceptelor”, „Cubul”, „Mozaic” etc. 

Modulul „Planificarea producţiei” poate încorpora, în orice moment al 
procesului educativ, metode, mijloace sau resurse didactice care să faciliteze tranziţia 
de la şcoală la viaţa activă.  

Vizita de studiu la o unitate productivă poate oferi posibilitatea ca datele 
informaţional-aplicative obţinute în cadrul obiectivelor vizitate să aibă un rol 
instructiv, demonstrativ sau aplicativ.  

Vizita de studiu poate fi asociată cu studiul de caz. Acesta este o modalitatea 
de a analiza o situaţie specifică, particulară, reală sau ipotetică, modelată sau simulată, 
care există sau poate să apară într-o acţiune, fenomen, sistem, etc. de orice natură, 
denumită caz, în vederea studierii sau rezolvării lui, în raport cu nevoile înlăturării 
unor neajunsuri sau a modernizării proceselor, asigurând luarea unei decizii optime în 
domeniul respectiv.  

Metoda studiului de caz are un pronunţat caracter activ-participativ, formativ 
şi euristic, contribuind la antrenarea şi dezvoltarea capacităţilor intelectuale şi 
profesionale, oferind elevilor soluţii de rezolvare eficiente a unor probleme sau 
situaţii-probleme teoretice şi practice. În loc să se facă expuneri generale, se poate 
proceda la studierea unei unităţi industriale, economice din localitate pentru ca elevii 
să constate direct cum este organizată munca, care sunt etapele fluxului tehnologic şi 
cum se înlănţuie ele sau cum este organizată administrativ unitatea concretă, fabrica 
sau atelierul pe care îl studiază.  

Studiul de caz devine metodă eficientă numai în condiţiile în care cazul de 
analizat este prezentat într-o formă problematizată, care să suscite curiozitatea şi 
interesul elevilor.  
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Cazurile, se remarcă prin „ieşirea lor din comun”, fie într-o ipostază favorabilă 
– evidenţiată de rezultate superioare în muncă, fie într-o ipostază nefavorabilă, 
caracterizată de rezultate nesatisfăcătoare (eşecuri) în muncă numite şi „elemente 
problemă”. 

Exemple de cazuri pozitive pot fi: introducerea unei tehnologii noi sau 
retehnologizarea unor procese; perfecţionarea unui sistem tehnic, a unei secţii (sector) 
sau a unei întreprinderi etc., iar cazuri negative  pot fi cele rezultate dintr-o planificare 
greşită a resurselor şi din necorelarea acestora cu etapele procesului, respectiv cu 
rezultatele proiectate. 

Metoda studiului de caz poate fi utilizată în special atunci când sunt vizate 
următoarele rezultate ale învăţării: 
1. Cunoştinţe 

RÎ 6.1.1 Procesul de producţie 
RÎ 6.1.5 Indicatori de productivitate a muncii 
RÎ 6.1.6 Metode de creştere a eficienţei producţiei 

2. Abilităţi 
RÎ 6.2.1 Analizarea unui proces de producţie specific domeniului. 
RÎ 6.2.14 Determinarea valorii numerice a indicatorilor de productivitate a 
muncii. 
RÎ 6.2.15 Evaluarea unui proces de producţie pe baza indicatorilor de 
productivitate a muncii în vederea eficientizării activităţii de producţie. 
RÎ 6.2.16 Analizarea metodelor de creştere a eficienţei producţiei şi alegerea 
soluţiei optime.  
RÎ 6.2.17 Comunicarea rezultatelor activităţilor profesionale desfăşurate. 

3. Atitudini 
RÎ 6.3.10 Asumarea rezultatelor evaluării proceselor de producţie. 
RÎ 6.3.11 Promovarea soluţiilor de eficientizare a producţiei. 

Etapele metodei sunt, în linii mari, următoarele:  
• profesorul expune în faţa elevilor cazul de studiat; 
• după necesitate, prin conversaţie actualizează cunoştinţele pe care elevii le posedă 
şi care le vor fi necesare în analiza şi aprecierea cazului dat; 

• se stabileşte problematica pe care o ridică cazul şi care trebuie rezolvată; 
• se caută căile de interpretare, analiză şi rezolvare a cazului; 
• se procedează la rezolvare; 
• profesorul analizează şi apreciază modul de rezolvare a cazului şi rezultatele la care au 

ajuns elevii. 
Profesorul trebuie să fie pregătit ca pe parcursul analizei cazului să fie în 

măsură să ofere informaţii suplimentare asupra cazului.  
Modul de organizare a activităţii elevilor în cadrul studiului de caz poate fi 

diferit de la o analiză la alta. Astfel, cazul poate să fie dezbătut frontal cu întreaga 
clasă în mod oral sau în alte situaţii se poate lucra pe grupe de elevi care să rezolve 
acelaşi caz pe căi diferite. Deasemenea se poate da fiecărei grupe de elevi un caz 
aparte iar la sfârşit câte un reprezentant al fiecărei grupe va prezenta şi motiva modul 
în care a fost interpretat, analizat şi rezolvat cazul şi rezultatul la care s-a  
ajuns. În această situaţie profesorul va conduce discuţiile clasei pentru degajarea 
elementelor corecte şi, eventual, pentru stabilirea şi înlăturarea greşelilor. O altă 
manieră poate fi rezolvarea în scris, de către fiecare elev în parte, a cazului dat urmând 
ca profesorul să le analizeze şi să le discute aşa cum procedează la lucrările scrise. 



Calificarea profesională: Tehnician în automatizări 
Clasa a XII-a, domeniul de pregătire profesională: Electronică automatizări 
 

În studierea şi rezolvarea cazurilor este indicat să se folosească şi alte metode 
de studiu şi învăţare ca: dezbaterea, problematizarea, modelarea, algoritmizarea, 
simularea, etc. 

Recomandăm şi strategiile didactice inspirate de practica industrială prin 
utilizarea următoarelor metode şi tehnici: „Brainstorming”, „Explozia stelară”, 
„Pălăriile gânditoare”, „Caruselul” (Metoda Graffiti), Metoda „Multi-voting”, masa 
rotundă, interviul de grup, „Incidentul critic”, Phillips 6-6, „Controversa creativă”, 
tehnica acvariului, tehnica focus – grupului, metoda Frisco, sinectica, Buzz-groups, 
metoda Delphi, metoda ciorchinelui, discuţia panel etc. 

Pregătirea practică în laboratorul tehnologic se realizează respectând 
specificitatea activităţilor de învăţare, prin efectuarea unor lucrări de laborator pentru 
care profesorul va pregăti materiale de învăţare – îndrumări de laborator. Structura 
materialelor de învăţare proiectate pentru lucrările de laborator ar trebui să includă, 
după caz, referiri la următoarele aspecte: 

a. Tema abordată 
b. Noţiuni teoretice 
c. Schema montajului de lucru şi aparatele necesare desfăşurării lucrării 
d. Breviar de calcul 
e. Sarcini/Instrucţiuni de lucru 
f. Tabel de date experimentale/date calculate 
g. Concluzii şi observaţii personale 

Se propune în continuare, o lucrare de laborator pentru tema „Metode organizare a 
producţiei în flux” 
 
Lucrare de laborator 
1. Tema lucrării 
Studiul comparativ al metodelor de organizare a producţiei în flux 
2. Noţiuni teoretice 
Un ciclu de producţie este determinat de succesiunea proceselor parţiale şi a operaţiilor 
care compun aceste procese, începând cu momentul iniţializării fabricaţiei şi până la 
obţinerea produsului finit. 
Parametrul principal al conducerii operative a producţiei este durata ciclului de 
producţie: pe baza acestuia şi având în vedere termenele de livrare a produselor, se 
stabilesc termenele de lansare în fabricaţie şi termenele intermediare care permit 
eşalonarea în timp şi controlul evoluţiei procesului de fabricaţie. 
Se cunosc mai multe variante de organizare a fluxului tehnologic, şi anume: 

• prin îmbinare succesivă (serie); 
• prin îmbinare paralelă; 
• prin îmbinare mixtă. 

 
Metoda de îmbinare succesivă (serie) se caracterizează prin faptul că fiecare operaţie 
din fluxul tehnologic al unui reper, începe numai după ce au fost prelucrate la operaţia 
curentă toate piesele din lotul de fabricaţie. 
Durata ciclului tehnologic se determină cu următoarea relaţie analitică: 

ian

m

i lm

ni
s DDD

N
tnDCP +++⋅= ∑

=1
      

 (1) 
în care: 
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n – numărul pieselor din lotul de fabricaţie 
m – numărul operaţiilor tehnologice din fluxul de fabricaţie 
tni – timpul normat de execuţie a operaţiei i din flux 
Nlm – numărul locurilor de muncă la care se execută simultan aceeaşi operaţie 
Dn – durata proceselor naturale 
Da – durata proceselor auxiliare 
Di – durata întreruperilor netehnologice 
 
Metoda de îmbinare paralelă este specifică producţiei de serie mare şi de masă, cu 
fabricaţia organizată pe linii tehnologice în flux. Se caracterizează prin deplasarea 
individuală a pieselor sau în loturi de transport la operaţia următoare pe măsura 
terminării prelucrării la operaţia curentă. Metoda presupune deci, o astfel de 
organizare a lucrului, încât să se asigure atât paralelismul în prelucrarea, cât şi 
transportul fiecărei piese de la prima operaţie până la ultima operaţie din fluxul 
tehnologic. 
Relaţia de calcul a duratei ciclului de producţie este: 
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 (2) 
în care: 
p – numărul pieselor din lotul de transport. 
Pentru a respecta cerinţele acestei metode, la determinarea grafică a duratei ciclului 
tehnologic se procedează astfel: 
•  se reprezintă prima piesă din lot la toate operaţiile; 
•  se reprezintă apoi următoarele piese la fiecare operaţie în parte; 
• la operaţia principală (operaţia cu durata cea mai lungă) se asigură continuitatea 

funcţionării utilajelor pe toată durata prelucrării lotului.  
• la celelalte operaţii, între piesele componente ale lotului vor exista staţionări de 

utilaje; 
• durata acestor staţionări (întreruperi) se calculează ca diferenţa între operaţia 

principală şi durata fiecărei operaţii în parte. 
 
Metoda de îmbinare mixtă (paralel succesivă) a operaţiilor tehnologice se 
caracterizează prin faptul că transmiterea pieselor de la o operaţie la alta se face 
individual, numai când operaţia anterioară are o durată mai mică sau egală cu operaţia 
următoare. 
În cazul când se trece de la o operaţie cu durată mai mare la o operaţie cu durată mai 
mică, transmiterea pieselor se face pe loturi. 
Analitic, durata ciclului de producţie se determină astfel: 
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 (3) 
în care: 
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reprezintă suma duratelor minime corespunzătoare perechilor de 

operaţii successive. 
 
Evaluarea eficienţei economice a fiecărei metode de îmbinare se realizează cu ajutorul 
indicatorilor: 
- durata ciclului de producţie 
- viteza de execuţie a produselor care se calculează în funcţie de mărimea lotului de 
producţie L, cu relaţia: 

DCP
Lve =  

- durata medie calendaristică pentru fabricarea unei piese se determină cu relaţia: 

evL
DCP 1

=  

- coeficientul de paralelism obţinut prin raportarea duratei maxime a ciclului 
(corespunzător îmbinării serie) la durata obţinută pentru celelalte metode de îmbinare. 
3. Date iniţiale 
Se consideră un lot de trei piese P1, P2 şi P3, la care procesul tehnologic este format din 
trei operaţii tehnologice, cu următoarele durate: t1 = 1 minut, t2 = 2 minute, t3 = 1,5 
minute. 
4. Sarcini de lucru 
4a. Determinarea analitică a duratei ciclului de producţie, pentru fiecare dintre cele trei 
metode de îmbinare/organizare a fluxului tehnologic. 
4b. Determinarea/reprezentarea grafică a duratei ciclului de producţie, pentru fiecare 
dintre cele trei metode de îmbinare/organizare a fluxului tehnologic. 
4c. Compararea metodelor de îmbinare/organizare a fluxului tehnologic din punct de 
vedere al eficienţei economice, folosind valorile calculate ale indicatorilor specifici. 
10. Tabel de date 

 Metoda îmbinării 
succesive 

Metoda îmbinării 
paralele 

Metoda îmbinării 
mixte 

Durata ciclului de producţie    
Viteza de execuţie a 
produselor 

   

Durata medie calendaristică 
pentru fabricarea unei piese 

   

Coeficientul de paralelism    
6. Observaţii şi concluzii 
(Avantaje şi dezavantaje ale celor trei moduri de organizare a producţiei studiate, 
stabilite prin analiza valorilor numerice calculate şi a reperezentărilor grafice ale 
ciclului de producţie). 
 
Răspunsul aşteptat: 
DCPs = 3·(1+2+1,5) = 13,5 minute 
DCPp = (3-1)·max(1; 2; 1,5) + (1+2+1,5) = 8,5 minute 
DCPm = 3·(1+2-1,5) – (3-1)·(min(1; 2) + min(2; 1,5)) = 8,5 minute 
Reprezentările grafice pentru DCP corespunzătoare celor trei metode de organizare: 
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Fig. 1 Determinarea grafică a DCP cu metoda îmbinării serie 
 

 
 
 
 
 
 
Fig. 2 

Determinarea 
grafică a DCP 
cu metoda 

îmbinării 
paralele 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fig. 3 Determinarea grafică a DCP cu metoda îmbinării mixte 
 
Avantaje/dezavantaje ale metodelor de organizare a fluxului de producţie 
 

Metoda Avantaje Dezavantaje 

Metoda 
îmbinării 
succesive 

Permite urmărirea relativ simplă a 
fabricaţiei produselor 

Durată mare a ciclului tehnologic. 
Creşterea volumului de producţie nedeterminată 
Scăderea vitezei de rotaţie a mijloacelor 
circulante. 
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Metoda 
îmbinării 
paralele 

Se aplică în special la producţia de 
masă sau serie mare şi permite 
realizarea celei mai scurte durate a 
ciclului tehnologic. 

Există întreruperi în funcţionarea utilajelor. 
La operaţiile ale căror durate sunt mai mici 
decât timpul operaţiei cu durata maximă se 
recurge la folosirea forţei de muncă, renunţând 
la folosirea utilajelor. 

Metoda 
îmbinării 
mixte 

Asigură paralelismul prelucrării 
diferitelor piese din lot la 
operaţiile de pe fluxul tehnologic. 
Asigură continuitatea prelucrării 
întregului lot la fiecare operaţie. 

Organizarea procesului de producţie este mai 
complicată. 

 
 
Pentru această lucrare de laborator, se recomandă organizarea clasei în trei echipe, 
fiecare primind spre rezolvare sarcinile de lucru 4a) şi 4b) pentru câte una dintre 
modalităţile de organizare a fluxului tehnologic, respectiv serie, paralel şi mixt.  
Apoi se organizează turul galeriei, pentru ca elevii să schimbe rezultatele obţinute şi 
observaţiile efectuate în cadrul fiecărei echipă. Apoi, cu clasa organizată frontal, cei 
trei reprezentanţi ai echipelor formate, completează tabelul de date (la tablă/pe flip-
chart) şi formulează observaţii şi concluzii pe baza comparării valorilor numerice 
înregistrate în tabel, rezolvând sarcina de lucru 4c). În această etapă, toţi elevii clasei 
contribuie la finalizarea analizei metodelor de organizare a fluxului tehnologic, 
completând observaţiile formulate, sintetizând ideile exprimate şi argumentând 
afirmaţiile personale sau comentându-le pe cele ale colegilor. 

Alte teme utile desfăşurării instruirii în laboratorul tehnologic sunt: 
1. Identificarea subsistemelor unui sistem de producţie dat/descris/studiat la agentul 
economic partener 
2. Analiza generală a unui proces tehnologic (eventual desfăşurat la agentul economic 
partener) şi reprezentarea graficului corespunzător (fluxul tehnologic principal, 
locurile în care produsul intră în flux, fluxurile secundare) 
3. Analiza detaliată a unui proces tehnologic pentru un produs, prin întocmirea 
graficului de circulaţie (operaţii, durata fiecăreia, distanţele de transport, numărul de 
muncitori care execută fiecare operaţie) 
4. Caracterizarea unui proces de producţie pe baza indicatorilor de eficienţă economică 
10. Întocmirea documentaţiei de lansare în producţie a unui produs obţinut pe o linie 
tehnologică în flux: calculul parametrilor liniei de producţie 
6. Planificare necesarului de resurse materiale/umane pentru un proces de producţie 
dat 
12. Dererminarea grafo-analitică a duratei ciclului de producţie pentru un proces 
tehnologic dat/pentru diferite variante de organizare a producţiei în flux 
13. Completarea/utilizarea documentaţiei de programarea fabricaţiei/lansare în 
fabricaţie/urmărire a fabricaţiei, folosind formulare tipizate ale agentului economic 
partener 
9. Determinarea capacităţii de producţie pentru diferite tipuri de producţie 
(omogenă/eterogenă) şi de organizare a procesului tehnologic (pe grupe omogene de 
utilaje, pe linii tehnologice de prelucrare în flux). 
10 Determinarea indicatorilor de productivitate pentru un proces tehnologic dat 
 

• Sugestii privind evaluarea 
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Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin 
care profesorul va măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea 
urmăreşte măsura în care elevii au atins rezultatele învăţării şi şi-au format 
competenţele stabilite în standardele de pregătire profesională. 

Evaluarea rezultatelor învăţării poate fi: 
a. Continuă: 

§ Instrumentele de evaluare pot fi diverse, în funcţie de specificul modulului 
şi de metoda de evaluare – probe orale, scrise, practice. 

§ Planificarea evaluării trebuie să aibă loc într-un mediu real, după un 
program stabilit, evitându-se aglomerarea evaluărilor în aceeaşi perioadă de 
timp. 

§ Va fi realizată de către profesor pe baza unor probe care se referă explicit la 
cunoştinţele, abilităţile şi atitudinile specificate în Standardul de Pregătire 
Profesională. 

b. Finală: 
§ Realizată printr-o lucrare cu caracter aplicativ şi integrat la sfârşitul 

procesului de predare/ învăţare şi care informează asupra îndeplinirii 
criteriilor de realizare a cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor. 

 
Se propun următoarele instrumente de evaluare continuă: 

• Fişe test; 
• Fişe de lucru; 
• Fişe de autoevaluare/interevaluare; 
• Eseul; 
• Portofoliul; 
• Referatul ştiinţific; 
• Proiectul; 
• Activităţi practice + Fişe de observaţie; 
• Teste docimologice. 

Se propun următoarele instrumente de evaluare finală: 
• Proiectul, prin care se evaluează metodele de lucru, utilizarea corespunzătoare a 

bibliografiei, materialelor şi echipamentelor, acurateţea tehnică, modul de 
organizare a ideilor şi materialelor într-un raport. Poate fi abordat individual sau de 
către un grup de elevi. 

• Studiul de caz, cu variantele sale (prezentare de informaţii + sarcini de lucru pe 
baza acestora, sarcini de lucru rezolvate prin documentare + prezentare rezultate), 
folosit de exemplu, pentru un produs, o imagine, sau o înregistrare electronică 
referitoare la un anumit proces tehnologic. 

• Portofoliul, care oferă informaţii despre rezultatele şcolare ale elevilor, activităţile 
extraşcolare; 

• Testele sumative reprezintă un instrument de evaluare complex, format dintr-un 
ansamblu de itemi care permit măsurarea şi aprecierea nivelului de pregătire al 
elevului. Oferă informaţii cu privire la direcţiile de intervenţie pentru ameliorarea 
şi/sau optimizarea demersurilor instructiv-educative. 

În parcurgerea modulului se va utiliza evaluarea de tip formativ şi, la final, de 
tip sumativ pentru verificarea atingerii rezultatelor învăţării. Elevii trebuie evaluaţi 
numai în ceea ce priveşte atingerea rezultatelor învăţării specificate în cadrul acestui 
modul. 
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Evaluarea sumativă trebuie proiectată astfel încât să fie respectate criteriile şi 
indicatorii de realizare a acestora prevăzute în Standardul de Pregătire Profesională. 
 

De exemplu, o modalitate de evaluare specificată anterior poate fi efectuată 
utilizând următoarea grilă criterială asociată unei activităţi complexe de documentare, 
de prezentare a unui proces de producţie şi de evaluare a acestuia. 

 
Numele şi prenumele elevului 

……………………………………………………….. 
 

CRITERIU Punctaj 
maxim 

Punctaj 
acordat 

• Acoperirea satisfăcătoare în raport cu tema de cercetare 20p  

• Capacitatea de sinteză şi sistematizare 10p  

• Evidenţierea elementelor caracteristice ale procesului de producţie 10p  

• Identificarea componentelor procesului de producţie şi corelarea acestora 10p  

• Evaluarea procesului de producţie pe baza indicatorilor de productivitate 10p  

• Propunerea unei soluţii de eficientizare a producţiei 10p  

• Utilizarea corectă a limbajului de specialitate 10p  

• Coerenţa şi aspectul unitar al prezentării 10p  

Punctaj din oficiu 10p  

Punctaj total 100 p  

 
Evaluator:  

……………………………………….. 
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MODUL II. Sisteme de reglare automată 
 

• Notă  introductivă 
 
Modulul „Sisteme de reglare automată”, componentă a ofertei educaţionale 
(curriculare) pentru calificarea profesională Tehnician în automatizări domeniul de 
pregătire profesională Electronică automatizări face parte din cultura de specialitate şi 
pregătirea practică săptămânală aferente clasei a XII-a, ciclul superior al liceului -  
filiera tehnologică. 
Modulul are alocat un numărul de  124 ore/an, conform planului de învăţământ, din 
care : 

§ 62 ore/an – laborator tehnologic 
 
Modulul „Sisteme de reglare automată” este centrat pe rezultate ale învăţării şi 
vizează dobândirea de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini necesare practicării/angajării pe 
piaţa muncii în una din ocupaţiile specificate în SPP-ul corespunzător calificării 
profesionale de nivel 4, Tehnician în automatizări, din domeniul de pregătire 
profesională Electronică automatizări sau în continuarea pregătirii într-o calificare de 
nivel superior.  
Competențele construite în termeni de rezultate ale învățării se regăsesc în standardul 
de pregătire profesională pentru calificarea  Tehnician în automatizări 
 

• Structură modul  
 

Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP și conținuturile învățării 
 

 
URÎ 10. Utilizarea sistemelor de reglare 

automată Conţinuturile învăţării 
Cunoștinţe Abilităţi Atitudini 

Sisteme de reglare automată 
10.1.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.1.2. 
 
 
 
 

10.2.1. 
10.2.2. 
10.2.3. 
10.2.24. 
10.2.210. 
10.2.26. 
10.2.212. 
10.2.213. 
10.2.29. 
10.2.30. 
 
 

10.2.4. 
10.2.5. 
10.2.6. 
10.2.12. 
10.2.13. 

10.3.3. 
10.3.4. 
10.3.5. 
10.3.6. 
10.3.12. 
 
 
 
 
 
 
 
10.3.1. 
10.3.2. 
10.3.3. 
10.3.4. 
10.3.5. 

Sistem de automatizare:    
- Definirea şi caracterizarea sistemelor 
automate;  
- Parametri tehnici supravegheaţi; 
- Schema bloc a unui sistem de automatizare: 

• rolul elementelor componente; 
• mărimile fizice care intervin în 

schema bloc; 
• clasificarea sistemelor de 

automatizare. 
 

 
Sisteme de reglare automată (SRA): 
- Clasificarea SRA; 
- Schema bloc a unui SRA: 

• rolul componentelor schemei unui 
SRA; 
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10.1.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.1.4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.2.9. 
10.2.22. 
10.2.23. 
10.2.24. 
10.2.210. 
10.2.26. 
10.2.212. 
10.2.213. 
10.2.29. 
10.2.30. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
10.2.10. 
10.2.11. 
10.2.12. 
10.2.13. 
10.2.22. 
10.2.23. 
10.2.24. 
10.2.210. 
10.2.26. 
10.2.212. 
10.2.213. 
10.2.29. 
10.2.30 
 
 

10.2.14. 
10.2.110. 
10.2.16. 
10.2.112. 
10.2.113. 
10.2.19. 
10.2.22. 
10.2.23. 
10.2.24. 
10.2.210. 
10.2.26. 
10.2.212. 
10.2.213. 
10.2.29. 
10.2.30 

10.3.6. 
10.3.12. 
10.3.8 
10.3.9. 
10.3.10. 
10.3.11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.3.1. 
10.3.2. 
10.3.3. 
10.3.4. 
10.3.5. 
10.3.6. 
10.3.12. 
10.3.8 
10.3.9. 
10.3.10. 
10.3.11. 
 
 
 
 
10.3.1. 
10.3.2. 
10.3.3. 
10.3.4. 
10.3.5. 
10.3.6. 
10.3.12. 
10.3.8 
10.3.9. 
10.3.10. 
10.3.11. 
 
 
 
 

• mărimile fizice care intervin în 
schema bloc a unui SRA; 

• funcţionarea unui SRA (descrierea 
funcţionării după schema bloc); 

- Semnale utilizate în SRA:  
• semnal treaptă unitară; 
• semnal rampă unitară; 
• semnal impuls unitar; 
• semnal sinusoidal. 

- Regimurile de funcţionare ale unui SRA: 
• regimul staţionar; 
• regimul tranzitoriu. 

- Performanţele unui SRA:  
• performanţe staţionare; 
• performanţe tranzitorii. 

Norme de sănătate şi securitate în muncă 
Norme de protecţ ie a mediului 
 
 
Regulatoare automate (RA): 
- locul şi rolul regulatorului automat în SRA; 
- Schema bloc a unui RA, rolul 
componentelor (elementul de reacţie 
secundară, elementul de comparare 
secundară, amplificator); 
- Clasificarea RA; 
- Legi de reglare  ale RA; 
- Realizarea legilor de reglare tipizate cu 
amplificatoare operaţionale; 
- Regulatoare cu acţiune discretă (numerice). 
Norme de sănătate şi securitate în muncă 
Norme de protecţ ie a mediului 
 
 
Elemente de execuţie (EE): 
- Principiul de funcţionare; 
- Structura generală; 
- Clasificare: 

• Motoare de execuţie; 
• Organe de execuţie. 

- EE electrice: 
• realizate cu motoare  electrice: 
• realizate cu solenoid; 
• realizate cu reostat; 
• realizate cu întrerupătoare. 

- EE pneumatice: 
• realizate cu membrană; 
• realizate cu piston; 
• realizate cu distribuitor. 

(parametrii tehnico - funcţionali ) 
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10.1.5. 
10.1.6. 
10.1.12. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
10.2.20. 
10.2.21. 
10.2.22. 
10.2.23. 
10.2.24. 
10.2.210. 
10.2.26. 
10.2.212. 

10.2.213. 
 10.2.29. 
 10.2.30. 

 
 
 
 
 
 
10.3.1. 
10.3.2. 
10.3.3. 
10.3.4. 
10.3.5. 
10.3.6. 
10.3.12. 
10.3.8 
10.3.9. 
10.3.10. 
10.3.11. 

- EE hidraulice (parametrii tehnico - 
funcţionali ) 
Norme de sănătate şi securitate în muncă 
Norme de protecţ ie a mediului 
 
SRA în cascadă: 
- bucla principală de reglare; 
- bucle de compensare secundare; 
- exemple de SRA în cascadă a două 
variabile; 
- exemple de SRA în cascadă a mai multor 
variabile. 
Norme de sănătate şi securitate în muncă 
Norme de protecţ ie a mediului 

 
§ Lista minimă de resurse materiale (echipamente, unelte şi instrumente, 

machete, materii prime şi materiale, documentaţii tehnice, economice, 
juridice etc.) necesare dobândirii rezultatelor învăţării (existente în şcoală 
sau la operatorul economic): 
 
§ Module pentru studiul experimental al sistemelor de automatizare  
§ Sistem de calcul cu software adecvat pentru reprezentarea şi simularea 

funcţionării sistemelor de automatizare 
§ Traductoare 
§ Componente electronice discrete şi circuite electronice integrate analogice 
şi digitale 

§ Plăci de test/ cablaj imprimat, staţie de lipire sau pistol de lipit 
§ Aparate de măsură şi control 
§ Cataloage de traductoare și componente electronice analogice şi digitale 
§ Trusa electronistului 
§ Surse de tensiune continuă şi alternativă şi generatoare de semnale 
§ Echipamente de protecţie 

 
• Sugestii metodologice  

Conţinuturile modulului „Sisteme de automatizare” trebuie să fie abordate într-
o manieră integrată, corelată cu particularităţile şi cu nivelul iniţial de pregătire al 
elevilor. 

Această secţiune are rolul de a vă orienta asupra modalităţilor de dezvoltare a 
rezultatelor învăţării/ competenţelor specifice,  prin  intermediul conţinuturilor 
recomandate şi având în vedere cunoştinţe, abilităţi şi atitudini pe care le presupune 
unitatea de rezultate ale învăţării/ competenţe.    

Fiecare elev are un stil de învăţare propriu. Pe de altă parte, complexitatea 
situaţiilor de viaţă ale omului modern reclamă o adaptare continuă a stilului propriu 
la cerinţele sarcinii de lucru. Cu alte cuvinte, mediul concret în care vor lucra îi va 
pune în situaţia de a analiza informaţiile şi de a acţiona în consecinţă,  folosind atât 
senzorii vizuali cât şi capacităţile motorii şi intelectuale. Din aceste considerente, 
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activităţile de învăţare trebuie să răspundă unor stiluri variate de învăţare, în care să 
se regăsească fiecare elev şi care să contribuie la extinderea abilităţilor individuale  
de a relaţiona cu „lumea reală”. 
 Pentru formarea competenţelor cheie ar trebui utilizate activităţi de învăţare prin 
care elevii să-şi dezvolte  abilităţile de lucru în echipă, de comunicare, asumarea 
iniţiativei în rezolvarea unor probleme etc.  

Pentru modulul „Sisteme de reglare automată” pot fi utilizate, pe lângă metodele 
de învăţământ clasice si  metode alternative, specifice învăţării cetrate pe  elev, ca de 
exemplu: harta păianjen, cubul, peer learning – metoda grupurilor de experţi, 
proiectul, portofoliul, metode bazate pa acţiune (exerciţiul practic sau simularea) și 
metode explorative (vizite de documentare, studii de caz, problematizarea, 
observarea independentă, transformarea) etc 

 
Pentru dobândirea rezultatelor învățării aferente modulului „Sisteme de automatizare”  
propunem următoarea listă cu exemple de activități practice de laborator.  Lista va fi 
completată/ adaptată în funcție de resursele disponibile în școală. 

 
Regulatoare automate (RA):- 
- Schema bloc a unui RA, rolul componentelor (elementul de reacţie secundară, 
elementul de comparare secundară, amplificator); 
- Realizarea legilor de reglare tipizate cu amplificatoare operaţionale; 
- Regulatoare cu acţiune discretă (numerice). 
Elemente de execuţie (EE): 
- Structura generală; 
- EE electrice: 

• realizate cu motoare  electrice: 
• realizate cu solenoid; 
• realizate cu reostat; 
• realizate cu întrerupătoare. 

- EE pneumatice: 
• realizate cu membrană; 
• realizate cu piston; 
• realizate cu distribuitor. 

- EE hidraulice  
SRA în cascadă: 
- exemple de SRA în cascadă a două variabile; 
- exemple de SRA în cascadă a mai multor variabile. 
 

• Sugestii privind evaluarea 
 
 Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care 
profesorul va măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea 
determină măsura în care elevii au atins rezultatele învăţării stabilite în standardele de 
pregătire profesională. 
 Se recomandă, ca în parcurgerea modulului, să se utilizeze atât evaluarea de tip 
formativ, cât şi de tip sumativ, pentru verificarea atingerii rezultatelor învăţării. Elevii 
vor fi evaluaţi în ceea ce priveşte atingerea rezultatelor învăţării specificate în cadrul 
modulului. 
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 Având în vedere că promovarea modulului presupune achiziţii cognitive şi foarte 
multe abilităţi practice se vor elabora instrumente de evaluare a ambelor tipuri de 
achiziţii. Combinarea evaluării rezultatelor într-o singură situaţie sau scenariu de 
rezolvare a unei probleme ar fi una dintre soluţii. De asemenea, pentru o a realiza o 
evaluare cât mai corectă şi completă, se vor folosi atât metodele tradiţionale (probe 
orale, scrise, practice) cât şi cele alternative (proiectul, portofoliul, studiul de caz, 
observarea activităţii şi comportamentului elevului, portofoliul). 
 
 Realizarea instrumentului de evaluare trebuie să aibă ca punct de pornire o situaţie 
concretă (practică). Prin raportare cu aceasta se vor identifica cunoştinţele teoretice 
care trebuie evaluate. Exemplu: se doreşte evaluarea cunoştinţelor referitoare la 
regulatoare automate. Elevul este pus în situaţia de a realiza un circuit electronic de 
realiyare a unei legi de reglare cu amplificatoare operaționale după o schemă dată. La 
proba practică se va corela instrumentul de evaluare cu Standardul de Pregătire 
Profesională. 
 

În continuare prezentăm un exemplu de realizare a unei unități de rezultate ale 
învățării în care s-au folost mai multe metode de învățământ: testul de evaluare, 
diagrama păianjen, probe practice. 
 
Testul de evaluare 
Pentru ca rezultatele evaluării să aibă o anumită semnificaţie pentru elevi, profesori, 
părinţi, instituţii  testul trebuie să fie simultan: valid, fidel, obiectiv şi aplicabil. 
Validitatea reprezintă calitatea unui test de a măsura exact ceea ce este destinat 
să măsoare. 
Fidelitatea reprezintă calitatea unui test de a produce rezultate constante în 
cursul aplicării sale repetate (consistenţa sau stabilitatea unui test). 

Factorii care influenţează fidelitatea: 
§ lungimea testului - cu cât testul este mai lung, cu atât nivelul său de 

fidelitate este mai mare;  
§ dispersia scorurilor - cu cît dispersarea scorurilor este mai mare, cu atît 

testul este mai fidel; 
§ obiectivitatea testului – cel format din itemi obiectivi are o fidelitate mare; 
§ schema de notare - cea ambiguă reduce şansele de fidelitate a testului. 

Obiectivitatea reprezintă gradul de concordanţă între aprecierile evaluatorilor 
independenţi în ceea ce priveşte un răspuns bun pentru fiecare din itemii testului.  
Testele standardizate oferă o obiectivitate foarte bună. 
Aplicabilitatea reprezintă calitatea testului de a fi administrat şi interpretat cu 
uşurinţă. 
 
Etapele elaborării unui test de evaluare 

§ Precizarea rezultatelor învăţării vizate de evaluare 
§ Stabilirea conţinuturilor supuse evaluării 
§ Redactarea testului (itemilor) în concordanţă cu rezultatele învăţării vizate 
§ Elaborarea baremului de corectare şi notare 
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U10 - Utilizarea sistemelor de reglare automată   

Modulul II – Sisteme de reglare automată 

Cunoştinţe:   10.1.3.  Regulatoare automate (RA):  Legi de reglare tipizate realizate 
cu amplificatoare operaţionale. 

Abilități:  10.2.12. Obţinerea legilor de reglare tipizate cu amplificatoare operaţionale 
Atitudini: 
10.3.1. Colaborarea cu membri echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la 
locul de muncă. 
10.3.2.Asumarea în cadrul echipei de la locul de muncă a responsabilităţii pentru 
sarcina de lucru primită. 
10.3.4. Asumarea iniţiativei în rezolvarea unor probleme. 
10.3.10.Raportarea propriilor puncte de vedere creative și expresive la opinii ale altor 
persoane 
10.3.11. Exprimarea de sine printr-o varietate de mijloace folosind abilități înnăscute 

Obiective: 
- Precizarea expresiei legii de reglare pentru diferite tipuri de RA; 
- Precizarea parametrilor care caracterizează legile de reglare; 
- Asocierea tipului de regulator automat cu legea de reglare realizată; 
- Selectarea regulatoarelor automate electronice în funcţie de legea de reglare 

realizată; 
- Precizarea parametrilor regulatorului automat în funcţie de legea de reglare 

realizată 
- Determinarea factorul de amplificare al amplificatoarelor operaționale pe cale 

experimentală 
Activități: 
A1. Legi de reglare 
Tipul activităţii: Potrivire. 
Sugestii: Se poate  lucra cu clasa împărțită în grupe mici (2 – 3 elevi) sau individual 
Timp de lucru recomandat: 10 minute 
În coloana A sunt enumerate diferite tipuri de regulatoare automate, iar în coloana B 
expresiile matematice ale legilor de reglare corespunzătoare acestora.  
Scrieţi pe fişa de lucru asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera 
corespunzătoare din coloana B.  

A. Tip RA B. Lege de reglare 

1. P a.     ( ) ( )∫⋅= dtt
T

tx
i

c ε
1

 

2. I b.     ( ) ( )tKtx Rc ε⋅=  

3. PI c.     ( ) ( )+⋅= tKtx Rc ε ( )
dt
tdTd

ε
⋅ , 

4. PD d.     ( ) ( )+⋅= tKtx Rc ε ( )∫⋅ dtt
Ti

ε
1

. 

5. PID e.      
( )
dt
tdTd

ε
⋅  
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Notă: Dacă aţi făcut corect toate asocierile treceţi la următoarea activitate, în caz 
contrar consultaţi documentația (manual, notițe, fișe de documentare sau de lucru) şi 
refaceţi activitatea. 
 

RĂSPUNS:  1 – b,   2 – a,  3 – d,  4 – c,   5 – f. 
 

A2. Obţinerea legilor de reglare pentru regulatoarele automate electronice 
 
Tipul activităţii: Potrivire. 
Sugestii: Se poate  lucra cu clasa împărțită în grupe mici (2 – 3 elevi) sau individual 
Timp de lucru recomandat: 10 minute 
 

Asociaţi schemelor de principiu a blocurilor de reglare ale regulatoarelor 
automate electronice legile de reglare din lista de mai jos: 
 

( ) ( ) ( )tKtxa Rc ε⋅=↔ ,                         ( ) ( ) ( )+⋅=↔ tKtxb Rc ε ( )∫⋅ dtt
Ti

ε
1 . 

( ) ( ) ( )+⋅=↔ tKtxc Rc ε ( )
dt
tdTd

ε
⋅ ,       ( ) ( ) ( )+⋅=↔ tKtxd Rc ε ( )∫⋅ dtt

Ti
ε

1 +

( )
dt
tdTd

ε
⋅ . 

( ) ( ) ( )+⋅=↔ tKtxe Rc ε ( )∫⋅ dttTi ε + ( )
dt
tdTd

ε
⋅ . 

Completaţi tabelul de mai jos. 
 

Schema de principiu a blocului de reglare Lege de reglare 

 
f.    ( ) ( )+⋅= tKtx Rc ε ( )∫⋅ dtt

Ti
ε

1
+

( )
dt
tdTd

ε
⋅ . 
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Dacă aţi făcut corect toate asocierile treceţi la următoarea activitate, în caz contrar 
consultaţi documentația (manual, notițe, fișe de documentare sau de lucru) şi refaceţi 
activitatea. 
 

RĂSPUNS: 1 – b,   2 – c,  3 – e,   4 – a. 
 
 
A3. Legea de reglare de tip P 
  Tipul activităţii: Diagrama păianjen 
Sugestii: Lucraţi pe grupe 
Timp de lucru recomandat: 20 de minute 
Folosind fişele de documentare şi alte surse de informare (caietul de notiţe, 
documentaţii tehnice, reviste de specialitate, internet, etc) organizaţi informaţiile 
despre regulatorul de tip P după următorul model: 
 
 
 
 
 

U2 

Ii 
I1 

I2 

+ 
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I2 
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Schemă de 
principiu 

Performanţe 
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Evidenţiaţi prin conectori (→) legăturile care se stabilesc între blocuri. 
Dacă rezolvaţi cerinţele din enunţ treceţi la următoarea activitate, în caz contrar 
consultați documentația recomandată  şi refaceţi activitatea. 
 
A4. Determinarea factorului de amplificare 
Tipul activităţii: Lucrare practică (de laborator) 
Sugestii: Lucraţi pe grupe 
Timp de lucru recomandat: 60 de minute 
Realizaţi circuitul din figura de mai jos pe platforma experimentală din laborator. 
Determinaţi factorul de amplificare.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Mod de lucru: 
- Conectaţi la intrare generatorul de funcţii  
- Pentru vizualizarea tensiunii de intrare conectaţi sonda corespunzătoare canalului 

A la intrare, iar pentru măsurarea tensiunii de ieşire, sonda corespunzătoare 
canalului B la ieşire, conform schemei. 

- Reglaţi generatorul de funcţii astfel încât să obţineţi la intrare un semnal 
triunghiular cu frecvenţa de 1000 Hz şi valoarea vârf la vârf de 1V. 

- Vizualizaţi forma de undă a semnalului de ieşire. 
- Reprezentaţi pe fişa de lucru forma de undă a semnalului de intrare şi de ieşire. 

R4 R3 

R2 R1 	 

	 

Ieşire   

U2   

	 

+ 	 
- 	 

+15V   

-15V   

    

    

R 5   

Intrare   

  

1   2   3   4   

5   6   7   8   

  A 	 U1 
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+  

  - 
U1 

U2 

R1 
R2 

 

C1 

C2 

- Comparaţi cele două forme de undă. 
- Analizaţi rezultatele şi trageţi concluziile. 

- Calculaţi factorul de amplificare 
1

2

R
RKR =   şi comparaţi cu valorile obţinute în 

urma măsurătorilor. 
- Desfaceţi conexiunile între bornele 1 – 2 şi 3 – 4 şi conectaţi bornele 5 – 6 şi 7 – 

13. Repetaţi paşii anteriori. 
- Desfaceţi conexiunile între bornele 7 – 8 şi conectaţi bornele 3 – 4. Repetaţi paşii 

anteriori. 
- Desfaceţi conexiunile între bornele 3 – 4 şi 5 – 6 şi conectaţi bornele 1 – 2 şi 7 – 

13. Repetaţi paşii anteriori. 
 
Completaţi următorul tabel: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmiţi un referat care va conţine: 
- scurtă prezentare a principiului lucrării; 
- schema de conexiuni electrice; 
- tabel cu rezultatele determinărilor experimentale; 
- concluzii 
 
A10.  Legea de reglare de tip PID 
 
Tipul activităţii: Concasare 
Sugestii: Lucraţi pe grupe 
 
Timp de lucru recomandat: 20 de minute 
 
Schema de principiu a unui bloc de reglare 
de tip PID este dată în figura de mai jos 
 
 
Analizaţi următoarele situaţii: 

1. Se elimină din schemă C1; 
2. Se elimină din schemă C2 şi se înlocuieşte cu un rezistor R3; 
3. Se elimină din schemă C1 şi C2 şi se înlocuiesc cu rezistoarele R3(în locul lui 

C1), respectiv R4(în locul lui C2); 
4. Se măreşte R1 de trei ori şi se micşorează C1 de trei ori, restul componentelor 

fiind nemodificate; 

Conexiune borne 
1

2

U
U

 KR 

1-2 şi 3-4   
5-6 şi 7-8   
3-4 şi 5-6   
1-2 şi 7-8   
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5. Se micşorează R2 de patru ori şi se măreşte C2 de patru ori, restul 
componentelor fiind nemodificate; 

6. Se măreşte R2 de două ori, restul componentelor fiind nemodificate; 
7. Se micşorează R1 de două ori, restul componentelor fiind nemodificate; 
8. Se schimbă R1 şi R2 între ele. 

 
Pentru fiecare situaţie analizată: 

a. Reprezentaţi pe foaie schema de principiu a blocului de reglare obţinut 
b. Precizaţi legea de reglare realizată de acesta 
c. Determinaţi parametrii regulatorului 
d. Formulaţi concluzii pe baza analizei efectuate 

 
Sugestii: 
 
Clasa este împărţită în 8 grupe. Fiecare grupă analizează o situaţie astfel: 

• grupa 1 – situaţia 1 
• grupa 2 – situaţia 2 
• grupa 3 – situaţia 3 
• grupa 4 – situaţia 4 
• grupa 5– situaţia 5 
• grupa 6 – situaţia 6 
• grupa 7 – situaţia 7 
• grupa 8 – situaţia 8 

 
Fiecare grupă îşi alege un lider care va prezenta în faţa clasei rezultatele analizei 
efectuate. 
 
Dacă rezolvaţi cerinţele din enunţ treceţi la următoarea activitate, în caz contrar 
consultaţi documentația recomandată  şi refaceţi activitatea. 
 
A6.  Obţinerea legilor de reglare PI şi PD din legea de reglare de tip PID 

 
 
În tabelul de mai sus sunt date expresiile legilor de reglare pentru regulatoarele 
automate de tip PI, PD şi PID. 
 
Prin modificarea parametrilor săi un regulator automat electronic de tip PID poate fi 
transformat într-un regulator de tip PD, sau unul de tip PI. 
 

Tipul activităţii: Problematizare 
Sugestii: Lucraţi pe grupe 
Timp de lucru: 20 de minute 
 

Tip  RA Lege de reglare 

PI ( ) ( )+⋅= tKtx Rc ε ( )∫⋅ dtt
Ti

ε
1 . 

PD ( ) ( )+⋅= tKtx Rc ε ( )
dt
tdTd

ε
⋅ , 

PID 
( ) ( )+⋅= tKtx Rc ε ( )∫⋅ dtt

Ti
ε

1 +

( )
dt
tdTd

ε
⋅ . 
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a. Pentru fiecare tip de regulator automat reprezentaţi schema de principiu a 
blocului de reglare, precizaţi parametrii, denumirea acestora şi unitatea de 
măsură. 

b. Analizaţi posibilităţile transformărilor legii PID în PI sau PD şi precizaţi 
valorile fixate pentru parametrii 
regulatorului PID în fiecare caz. 

c. Completaţi următorul tabel: 
 

 
Recomandări: 

- Fiecare echipă îşi alege un lider care va prezenta soluţiile găsite în faţa clasei. 
- Comparaţi soluţiile voastre cu cele prezentate de celelalte echipe. 
 

Dacă rezolvaţi cerinţele din enunţ treceţi la următoarea activitate, în caz contrar 
consultaţi fişa de documentare 2.1 şi refaceţi activitatea. 
 
A7 . Răspunsul regulatoarelor automate la semnalul treaptă unitară 
 
Tipul testului: probă scrisă (evaluare formativă) 
Durata evaluării  
Timp de lucru: 30 de minute 
 
Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea 
Testul poate avea loc într-o sală de clasă sau în laboratorul de automatizări. Fiecare 
elev va primi fişa de evaluare cu cerinţele testului şi va rezolva individual subiectele. 
 
Cerinţele adresate elevului 
1. Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos, scrieţi pe foaie litera corespunzătoare 
răspunsului corect: 
 
1. 1. Răspunsul indicial al unui regulator automat este răspunsul la semnalul: 

a. impuls unitar; 
b. rampă unitară; 
c.  sinusoidal;  
d. treaptă unitară 

 
1.2. Efectele prezenţei componentei integrale în legea de reglare se manifestă cu 
intensitate: 

a. la valori mici ale timpului; 
b. la valori relativ mari ale timpului; 
c. la toate valorile timpului; 
d.  numai la momentul iniţial. 

 
1.3. Efectele prezenţei componentei derivative în legea de reglare se manifestă cu 
intensitate: 

a. la valori mici ale timpului; 
b.  la valori relativ mari ale timpului; 
c.  la toate valorile timpului;  
d. numai după depăşirea timpului de răspuns tranzitoriu 

 

PID → PD PID → PI 
KR= KR= 
Ti= Ti= 
Td= Td= 
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1.4. La dublarea factorului de amplificare al unui regulator automat unificat, banda de 
proporţionalitate: 

a. creşte de două ori; 
b. scade de două ori; 
c. creşte cu 2%; 
d. scade cu 2% 

 
2. Transcrieţi pe foaie litera fiecărui enunţ (a, b, c) şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă 
apreciaţi că enunţul este adevărat sau litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals. 
Reformulaţi enunţul sau enunţurile false astfel încât să devină adevărate: 
a. Regulatoarele cu acţiune integrală măresc stabilitatea sistemului automat.  
b. Prezenţa componentei derivative are ca efect o reducere a regimului tranzitoriu.  
c. Regulatorul de tip PID oferă performanţe superioare numai în regim tranzitoriu.  
 
3. În figura de mai jos este reprezentat răspunsul indicial al unui regulator automat 
unificat. 

 

a. Precizaţi legea de reglare realizată de regulatorul automat. 
b. Scrieţi expresia legii de reglare şi precizaţi parametrii regulatorului. 
c. Definiţi banda de proporţionalitate. 
d. Calculaţi banda de proporţionalitate a regulatorului.  
e. Analizaţi influenţa tipului regulatorului asupra performanţelor sistemului de 

reglare automată. 

 
Instrucţiuni pentru elevi  
Citiţi cu atenţie cerinţele fiecărui subiect. 
Urmăriţi încadrarea în timpul alocat pentru rezolvarea testului. 
Puteţi anula un răspuns greşit prin X sau prin tăierea textului scris greşit cu o linie. De 
exemplu:   
 
  
 
Criteriile de evaluare şi notare 
Subiectul Răspunsul corect Punctaj 

1 

1.1 d 5p. 
1.2 b 5p. 
1.3 a 5p. 
1.4 b 5p. 

0 t 

xc 

  2 

 
α 

1.1 - b 

regulator automat 
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Instrucţiuni pentru evaluatori  
Se vor puncta şi formulările similare. 
Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării 
În funcţie de rezultatele testului se vor relua sau nu anumite informaţii privind 
Răspunsul la treaptă unitară al regulatoarelor automate. La reluare se va pune accentul 
pe acele noţiuni care s-au dovedit a fi cel mai puţin înţelese.  
Pentru elevii care nu au obţinut nota minimă se recomandă refacerea testului sau a 
unuia asemănător.  
 
A8 . Răspunsul regulatoarelor automate la semnalul treaptă unitară 
 
Tipul testului: probă scrisă (eseu structurat) 
Durata evaluării  
Timp de lucru: 30 de minute 
Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea 
Testul poate avea loc într-o sală de clasă sau în laboratorul de automatizări. Fiecare 
elev va primi fişa de evaluare cu cerinţele testului şi va rezolva individual subiectele. 
Cerinţele adresate elevului  
 
Se consideră o buclă de reglare în care regulatorul automat unificat de tip P include şi 
elementul de comparaţie. Sistemul de reglare automată este stabil. Se aplică o variaţie 
treaptă semnalului de referinţă la momentul t=10s.  
Curbele de variaţie ale semnalelor de referinţă şi de reacţie sunt reprezentate în figura 
de mai jos: 

Total 1: 20p. 

2 

a 
F 

Regulatoarele cu acţiune integrală micşorează stabilitatea 
sistemului automat 

5p. 
5p. 

b A 5p. 

c 
F 

Regulatorul de tip PID oferă performanţe superioare în regim 
staţionar şi în regim tranzitoriu tranzitoriu 

5p. 
5p. 

Total 2: 25p. 

3 

a PI (proporţional integral) 5p. 

b 
( ) ( ) ( ) ⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+= ∫ dtt
T

tKtx
I

Rc εε
1

 
KR – factor de amplificare al regulatorului 
TI – constanta de timp de integrare 

5p. 
 

5p. 
5p. 

c 
Procentul din domeniul mărimii de intrare în regulator ε(t) 
pentru care regulatorul de tip P determină o valoare xc(t)  egală 
cu 100% din domeniul posibil pentru mărimea de ieşire.  

5p. 

d BP=50% 5p. 

e 
regulatorul de tip PI anulează eroarea staţionară la intrare 
treaptă, însă duce la un suprareglaj mai mare decât la 
regulatorul P şi la o valoare mare a timpului de răspuns 

15p. 

Total 3: 45p. 
Din oficiu: 10p. 
Total: 100p. 
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a. Caracterizaţi sistemul înainte de aplicarea semnalului treaptă din punct de 

vedere al valorilor mărimii de referinţă, mărimii de reacţie şi erorii. Ce valoare 
are mărimea de comandă în acest caz? 

b. Ştiind că semnalul unificat este un semnal de curent continuu cu gama de 
variaţie 4 – 20 mA, precizaţi valoarea intensităţii curentului ce corespunde 
mărimii de comandă în acest caz.  

c. Scrieţi expresia legii de reglare. 
d. Calculaţi eroarea staţionară. 
e. Ce soluţie adoptaţi pentru anularea erorii staţionare? Justificaţi. 

Instrucţiuni pentru elevi  
Citiţi cu atenţie cerinţele fiecărui subiect. 
Urmăriţi încadrarea în timpul alocat pentru rezolvarea testului. 
Puteţi anula un răspuns greşit prin X sau prin tăierea textului scris greşit cu o linie. De 
exemplu:      
 
La punctul a. determinaţi valorile mărimii de referinţă şi ale mărimii de reacţie pe baza 
reprezentării grafice date. 
Criteriile de evaluare şi notare 
Subiectul Răspunsul corect Punctaj 

 

a. xref= 60% 
xr= 60% 
ε=0 
xc=0 

4X10p.= 
40p. 

b. Ic=4mA 5p. 
c. ( ) ( )tKtx Rc ε⋅=  5p. 
d. ε st = 1% 10p. 

e 

Prin mărirea factorului de amplificare eroarea staţionară se 
micşorează, dar sistemul poate intra în oscilaţii. 
Dacă SRA nu conţine nici un element cu comportare 
integratoare, sistemul funcţionează cu eroare staţionară. 
Pentru anularea erorii staţionare se utilizează un regulator de 

10p. 
 

10p. 
 

10p. 

regulator automat 
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Instrucţiuni pentru evaluatori  
Se vor puncta şi formulările similare. 
Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării 
În funcţie de rezultatele testului se vor relua sau nu conţinuturile referitoare la 
Răspunsul la semnalul treaptă al regulatorului automat.  
Pentru elevii care nu au obţinut nota minimă se recomandă reluarea testului sau a 
unuia asemănător.  
  
A9 . Obţinerea legilor de reglare tipizate 
Tipul testului: probă scrisă (rezolvare de probleme) 
Durata evaluării  
Timp de lucru: 30 de minute 
Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea 
Testul poate avea loc într-o sală de clasă sau în laboratorul de automatizări. Fiecare 
elev va primi fişa de evaluare cu cerinţele testului şi va rezolva individual subiectele. 
Cerinţele adresate elevului  
 
1. Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos, scrieţi pe foaie litera corespunzătoare 
răspunsului corect: 
1.1. Legea de reglare obţinută prin conectarea numai de rezistoare în circuitele de 
intrare şi de reacţie ale amplificatorului este de tip: 

a. P; 
b. PI; 
c. PD; 
d. PID. 

1.2. Pentru blocul de reglare din figura de mai jos se triplează valorile rezistenţei R2  şi 
capacităţii C2. Constanta de timp 
de integrare a regulatorului: 

a. creşte de 3 ori; 
b. scade de 3 ori; 
c. creşte de 9 ori; 
d. scade de 9 ori. 

 
1.3. Pentru blocul de reglare din figura de 
mai jos se dublează valorile rezistenţelor 
rezistoarelor R1 şi R2. 
Factorul de amplificare al regulatorului: 

a. creşte de 2 ori; 
b. scade de 2 ori; 
c. variază cu ±2%; 
d. nu se modifică. 

1.4. Prin modificarea capacităţii condensatorului 
C1 din blocul de reglare de mai jos se 
modifică: 

 
a. factorul de amplificare; 
b. banda de proporţionalitate; 

tip PI sau PID 
Din oficiu: 10p. 
Total: 100p. 
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un 

ui  - 
U1 

U2 

R1 R2 

C1 

C2 

+ 

c. constanta de timp de integrare; 
d. constanta de timp de derivare. 

2. În coloana A sunt enumerate diferite tipuri de regulatoare automate, iar în coloana B 
expresiile matematice ale legilor de reglare corespunzătoare acestora.  
Scrieţi pe foaie asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera 
corespunzătoare din coloana B. 
  

A. Tip RA B. Lege de reglare 

1. P a. ( ) ( )∫⋅= dtt
T

tx
i

c ε
1  

2. I b. ( ) ( )tKtx Rc ε⋅=  

3. PI c. ( ) ( )+⋅= tKtx Rc ε ( )
dt
tdTd

ε
⋅ , 

4. PD d. ( ) ( )+⋅= tKtx Rc ε ( )∫⋅ dtt
Ti

ε
1 . 

10. PID e. ( )
dt
tdTd

ε
⋅  

 
f. ( ) ( )+⋅= tKtx Rc ε ( )∫⋅ dtt

Ti
ε

1 + ( )
dt
tdTd

ε
⋅ . 

 
 
3. Fie blocul de reglare a cărui schemă de principiu este dată în figura de mai jos: 

 
a. Precizaţi tipul legii de reglare realizate. 
b. Scrieţi expresia legii de reglare şi 

precizaţi denumirea parametrilor 
regulatorului. 

c. Reprezentaţi pe foaie răspunsul 
indicial al acestui tip de regulator. 

d. Exprimaţi parametrii regulatorului în funcţie de elementele circuitului de corecţie. 
e. Calculaţi parametrii regulatorului ştiind că R1=1KΩ, R2=2 KΩ, C1=500µF şi C2=1500 

µF 
Instrucţiuni pentru elevi  
Citiţi cu atenţie cerinţele fiecărui subiect. 
Urmăriţi încadrarea în timpul alocat pentru rezolvarea testului. 
Puteţi anula un răspuns greşit prin X sau prin tăierea textului scris greşit cu o linie. De 
exemplu:   
 
  
Criteriile de evaluare şi notare 

Subiectul Răspunsul corect Punctaj 

1 

1.1 a 5p. 
1.2 c 5p. 
1.3 d 5p. 
1.4 d 5p. 

1.1 - b 

regulator automat 
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Instrucţiuni pentru evaluatori  
Se vor puncta şi formulările similare. 
Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării 
În funcţie de rezultatele testului se vor relua sau nu conţinuturile referitoare la 
Obţinerea legilor de reglare tipizate.  
Pentru elevii care nu au obţinut nota minimă se recomandă reluarea testului sau a 
unuia asemănător.  
 

Total 1: 20p. 

2  

1-b 
2-a 
3-d 
4-c 
5-f 

5X5p.= 
25p. 

Total 2: 25p. 

3 

a PID (proporţional integral derivativ) 5p. 

b 

( ) ( )+⋅= tKtx Rc ε ( )∫⋅ dtt
Ti

ε
1 + ( )

dt
tdTd

ε
⋅

 
KR – factor de amplificare 
Ti – constantă de integrare 
Td – constantă de derivare 

2p. 
 

1p. 
1p. 
1p. 

c 

 

 

5p. 

d 
1

2

R
RKR = ; ;22 CRTi ⋅=   11 CRTd ⋅= . 

3X5p.= 
15p. 

e 
KR= 2; Ti= 1s; Td=3s 3X5p.= 

15p. 
Total 3: 45p. 
Din oficiu: 10p. 
Total: 100p. 
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MODUL III. Automate programabile 
 

• Notă  introductivă 
 

Modulul „Automate programabile”, componentă a ofertei educaţionale (curriculare) 
pentru calificarea profesională Tehnician în automatizări domeniul de pregătire 
profesională Electronică automatizări face parte din cultura de specialitate şi 
pregătirea practică săptămânală aferente clasei a XII-a, ciclul superior al liceului -  
filiera tehnologică. 
Modulul are alocat un numărul de  93 ore/an, conform planului de învăţământ, din 
care : 

§ 62 ore/an – laborator tehnologic 
 
Modulul „Automate programabile” este centrat pe rezultate ale învăţării şi vizează 
dobândirea de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini necesare practicării/angajării pe piaţa 
muncii în una din ocupaţiile specificate în SPP-ul corespunzător calificării 
profesionale de nivel 4, Tehnician în automatizări, din domeniul de pregătire 
profesională Electronică automatizări sau în continuarea pregătirii într-o calificare de 
nivel superior.  
Competențele construite în termeni de rezultate ale învățării se regăsesc în standardul 
de pregătire profesională pentru calificarea  Tehnician în automatizări. 

 
• Structură modul  
 

Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP și conținuturile învățării 
 

 
URÎ 12. Utilizarea automatelor 
programabile în automatizări Conţinuturile învăţării 

Cunoștinţe Abilităţi Atitudini 
Automate programabile 

12.1.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.1.2. 
 
 
 
 
 
 

12.2.1. 
12.2.20. 
12.2.21. 
12.2.22. 
12.2.23. 
 
 
 
 
 
12.2.2. 
12.2.3. 
12.2.4. 
12.2.20. 
12.2.21. 
12.2.22. 
12.2.23. 

12.3.1. 
12.3.2. 
12.3.10. 
12.3.6. 
12.3.7 
 
 
 
 
 

 12.3.1. 
12.3.2. 
12.3.3. 
12.3.4. 
12.3.10. 
12.3.6. 
12.3.7 

Etapele procesului de proiectare a sistemelor de 
automatizare: 

- tipuri de logică: 
• logica cablată; 
• logica programată. 

- etapele procesului de proiectare a sistemelor 
de automatizare 

- proiectarea logicii cablate; 
- proiectarea logicii programete; 

 
Clasificarea automatelor programabile  
- după principiul constructiv: 

• AP algoritmice; 
• Ap vectoriale. 

- după numărul de procesoare 
• AP cu un singur procesor; 
• AP multiprocesor. 
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12.1.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.1.4. 
 
 
 
 
 
 
12.1.10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.1.6. 
 
 
 
 
 
 
 
12.1.7 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
12.2.10. 
12.2.6. 
12.2.12. 
12.2.20. 
12.2.21. 
12.2.22. 
12.2.23. 
 
 
 
 
 
12.2.13. 
12.2.20. 
12.2.21. 
12.2.22. 
12.2.23. 
 
 
12.2.9. 
12.2.10. 
12.2.11. 
12.2.20. 
12.2.21. 
12.2.22. 
12.2.23. 
 
 
12.2.12. 
12.2.13. 
12.2.14. 
12.2.20. 
12.2.21. 
12.2.22. 
12.2.23. 
 
12.2.11. 
12.2.16. 
12.2.112. 
12.2.20. 
12.2.21. 
12.2.22. 
12.2.23. 

 
 
 
 
 
 
 
12.3.1. 
12.3.2. 
12.3.4. 
12.3.10. 
12.3.6. 
12.3.7 
 
 
 
 
 
 
12.3.1. 
12.3.2. 
12.3.4. 
12.3.10. 
12.3.6. 
12.3.7 
 
12.3.1. 
12.3.2. 
12.3.4. 
12.3.10. 
12.3.6. 
12.3.7 
12.3.13. 
12.3.9. 
 
12.3.2. 
12.3.4. 
12.3.10. 
12.3.6. 
 
 
 
 
12.3.1. 
12.3.2. 
12.3.4. 
12.3.10. 
12.3.6. 
12.3.7 
 

- după dimensiunea magistralei de date. 
 
 
 
 
Schema bloc a unui automat programabil cu 
prelucrare la nivel de bit (APB): 
- Blocurile componente ale APB: 

• Unitatea centrală; 
• Consola de programare; 
• Perifericele de intrare; 
• Perifericele de ieșire; 
• Periferice interne. 

- Structura magistralei interne: 
• Magistrala de date; 
• Magistrala de adrese; 
• Magistrala de control. 

 
Operaţiile pentru executarea  unei instrucţiuni 

- Execuţia operaţiilor elementare implicate; 
- Operaţiile necesare execuţiei instrucţiunilor; 
- Blocurile şi semnalele implicate în execuţia 

operaţiilor 
 
 
Instrucţiuni de prelucrare a informaţiei: 

- Programarea APB; 
- Structura instrucțiunii cod mașină; 
- Instrucţiuni de testare a condiţiilor; 
- Instrucţiuni de transfer date; 
- Instrucţiuni de prelucrare logică a datelor; 
- Instrucţiuni de salt; 
- Generarea temporizărilor; 

 
 

Noţiuni de bază în  alegerea soluţiei de 
automatizare: 
- tipul hardware-ului; 
- limbajul de programare; 
- crearea proiectului; 
- scrierea, analiza și salvarea unui program. 
 
Automate programabile utilizate în sistemele de 
reglare automată: 
-Limbaje de programare ale AP: 

• Limbajul de programare STL; 
• Limbajul de programare LAD; 
• Limbajul FBD. 

- Implementarea în limbaj STL a automatului cu 
stări finite; 
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12.1.13. 
12.1.9. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.2.113. 
12.2.19. 
12.2.20. 
12.2.21. 
12.2.22. 
12.2.23. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.3.1. 
12.3.2. 
12.3.4. 
12.3.10. 
12.3.6. 
12.3.7 
12.3.13. 
12.3.9. 
 

- Implementarea în limbaj LAD a automatului cu 
stări finite; 

- Implementarea în limbaj FBD a automatului cu 
stări finite. 

- Conectarea unui automat programabil la un 
proces de automatizare; 

- Programarea AP utilizând limbajele STL, LAD 
şi FBD 

-Utilizarea automatelor programabile pe bit la  
implementarea automatelor cu stări finite, definite 
prin diagrame de stare 
-Conectarea unui automat programabil la un proces 
de automatizare 
-Programarea AP1 utilizând limbajele STL, LAD şi 
FBD  
 

 
Norme de sănătate şi securitate în muncă 
Norme de protecţie a mediului 
 

 
• Lista minimă de resurse materiale (echipamente, unelte şi instrumente, 

machete, materii prime şi materiale, documentaţii tehnice, economice, 
juridice etc.) necesare dobândirii rezultatelor învăţării (existente în şcoală 
sau la operatorul economic): 

 
§ Module pentru studiul experimental al regulatoarelor automate, surse de 

alimentare, generatoare de semnal  
§ Sistem de calcul cu software adecvat pentru reprezentarea şi simularea 

funcţionării regulatoarelor automate componente ale sistemelor de 
automatizare 

§ Automate programabile, componente electronice discrete şi circuite electronice 
integrate analogice şi digitale 

§ plăci de test/ cablaj imprimat 
§ aparate de măsură şi control 
§ staţie de lipire sau pistol de lipit 
§ cataloage de automate programabile și componente electronice analogice şi 

digitale 
§ Auxiliare curriculare, fişe de lucru, fişe de documentare, fişe ajutătoate, planşe 

didactice, reviste de specialitate, documentaţia lucrărilor practice (cărţi tehnice, 

                                                             
1 Automate programabile 
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dicţionare de termeni tehnici, normative specifice, fişe individuale de instructaj 
de SSM şi PSI, standarde tehnice, standarde de evaluare) etc. 

§ trusa electronistului 
§ echipamente de protecţie 
• Sugestii metodologice  

Conţinuturile modulului „Automate programabile” trebuie să fie abordate într-
o manieră integrată, corelată cu particularităţile şi cu nivelul iniţial de pregătire al 
elevilor. 

Această secţiune are rolul de a vă orienta asupra modalităţilor de dezvoltare a 
rezultatelor învăţării/ competenţelor specifice,  prin  intermediul conţinuturilor 
recomandate şi având în vedere cunoştinţe, abilităţi şi atitudini pe care le presupune 
unitatea de rezultate ale învăţării/ competenţe.    

Fiecare elev are un stil de învăţare propriu. Pe de altă parte, complexitatea 
situaţiilor de viaţă ale omului modern reclamă o adaptare continuă a stilului propriu 
la cerinţele sarcinii de lucru. Cu alte cuvinte, mediul concret în care vor lucra îi va 
pune în situaţia de a analiza informaţiile şi de a acţiona în consecinţă,  folosind atât 
senzorii vizuali cât şi capacităţile motorii şi intelectuale. Din aceste considerente, 
activităţile de învăţare trebuie să răspundă unor stiluri variate de învăţare, în care să 
se regăsească fiecare elev şi care să contribuie la extinderea abilităţilor individuale  
de a relaţiona cu „lumea reală”. 
 Pentru formarea competenţelor cheie ar trebui utilizate activităţi de învăţare prin 
care elevii să-şi dezvolte  abilităţile de lucru în echipă, de comunicare, asumarea 
iniţiativei în rezolvarea unor probleme etc.  
Pentru modulul „Automate programabile” pot fi utilizate, pe lângă metodele de 
învăţământ clasice si  metode alternative, specifice învăţării cetrate pe  elev, ca de 
exemplu: 

Ø Observarea sistematică 
Ø Harta traseu 
Ø Selecţie şi potrivire 
Ø Expansiune  
Ø Harta păianjen 
Ø Studiul de caz 
Ø Peer learning – metoda grupurilor de experţi 
Ø Proiectul 
Ø Portofoliul 

 
• Sugestii privind evaluarea 

 
 Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care 
profesorul va măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea 
determină măsura în care elevii au atins rezultatele învăţării stabilite în standardele 
de pregătire profesională. 

 Se recomandă, ca în parcurgerea modulului, să se utilizeze atât evaluarea de tip 
formativ, cât şi de tip sumativ, pentru verificarea atingerii rezultatelor învăţării. Elevii 
vor fi evaluaţi în ceea ce priveşte atingerea rezultatelor învăţării specificate în cadrul 
modulului. 

 Având în vedere că promovarea modulului presupune achiziţii cognitive şi abilităţi 
practice se vor elabora instrumente de evaluare a ambelor tipuri de achiziţii. 
Combinarea evaluării rezultatelor într-o singură situaţie sau scenariu de rezolvare a 
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unei probleme ar fi una dintre soluţii. De asemenea, pentru o a realiza o evaluare cât 
mai corectă şi completă, se vor folosi atât metodele tradiţionale (probe orale, scrise, 
practice) cât şi cele alternative (proiectul, portofoliul, studiul de caz, observarea 
activităţii şi comportamentului elevului, portofoliul). 
 
 Realizarea instrumentului de evaluare trebuie să aibă ca punct de pornire o 
situaţie concretă (practică). Prin raportare cu aceasta se vor identifica cunoştinţele 
teoretice care trebuie evaluate. Exemplu: se doreşte evaluarea cunoştinţelor 
referitoare la regulatoare automate. Elevul este pus în situaţia de a realiza un circuit 
electronic de realiyare a unei legi de reglare cu amplificatoare operaționale după o 
schemă dată. La proba practică se va corela instrumentul de evaluare cu Standardul 
de Pregătire Profesională. 

În continuare prezentăm un exemplu de realizare a unei unități de rezultate ale 
învățării ăn care s-au folost mai multe metode de învățământ: 

 

URÎ 12.  Utilizarea automatelor programabile în automatizări  
Modulul   III – Automate programabile 
Cunoştinţe:    12.1.4. Operaţiile pentru executarea  unei instrucţiuni 

- Execuţia operaţiilor elementare implicate; 
- Operaţiile necesare execuţiei instrucţiunilor; 
- Blocurile şi semnalele implicate în execuţia operaţiilor 

 
Abilități:  

12.2.20. Stabilirea operaţiilor pentru executarea unei instrucţiuni. 

Atitudini: 
 
12.3.1. Asumarea în cadrul echipei de la locul de muncă a responsabilităţii pentru 
sarcina de lucru primită. 
12.3.2. Atitudine responsabila in utilizarea software-ului 
12.3.3. Adaptarea la cerinţele şi la dinamica evoluţiei tehnologice. 
12.3.4. Asumarea iniţiativei în rezolvarea unor probleme. 
12.3.5. Preocuparea permanentă pentru dezvoltarea profesională  prin studiu 

individual şi utilizarea informaţiei primite de la formatori. 
12.3.6. Atitudine critică şi de reflectare şi o folosire responsabilă a mijloacelor de 

informare 
 

   
Activitatea 1:  Operaţiile necesare execuţiei instrucţiunilor 
Obiectiv: identificarea operaţiilor necesare execuţiei unei instrucţiuni a APB. 
Tipul activităţii: Harta traseu. 
Sugestii: Elevii se pot organiza în grupe mici (2 – 3 elevi) sau pot lucra individual. 
 Timp de lucru recomandat 5 minute. 
Folosind surse de informare (internet, reviste de specialitate, caietul de notiţe, 
documentaţii tehnice, etc.) completaţi următoarea schemă bloc a succesiunii operaţiilor 
pentru execuţia unei instrucţiuni a APB, cu numele operaţiilor din lista următoare: 
Decodificarea codului instrucţiunii, Incrementarea numărătorului de adrese, Aducerea 
din memoria de programe a instrucţiunii ce trebuie executate, Execuţia operaţiilor 
elementare implicate. 
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Evaluare: Dacă toate textele din listă au fost aşezate corect, se trece la următoarea 
activitate, dacă nu, se consultă documentația avută la dispoziție şi se reface activitatea. 
   
Activitatea 2: Blocurile şi semnalele implicate în execuţia operaţiilor. 
 
Obiective:  

- identificarea blocurillor şi semnalelor implicate de execuţia operaţiilor 
oricărei instrucţiuni a APB; 
- specificarea rolului fiecărui bloc în cadrul operaţiilor pentru execuţia 
instrucţiunilor APB. 

 
Tipul activităţii: Diagrama păianjen. 
Sugestii: Elevii se pot organiza în grupe mici (2 – 3 elevi) sau pot lucra individual. 
 Timp de lucru recomandat 10 minute. 
 
 Folosind sursele de informare de care dispuneți  (internet, reviste de specialitate, 
caietul de notiţe, documentaţii tehnice, etc.) organizaţi informaţiile pentru fiecare din 
cele 4 operaţii desfăşurate pe parcursul execuţiei unei instrucţiuni a APB după 
următorul model: 
 

 
Evaluare: Dacă la fiecare operaţie se completează corect structura sugerată, se trece la 
următoarea activitate, dacă nu, se consultă bibliografia şi apoi se reface activitatea. 
 
 Bibliografie 
1. Mărgineanu, Ioan. (2005). Automate programabile, Cluj Napoca: Editura Albastră 
2. Frandoş, Siviu, ş.a. (2006). Mecatronică, Manual pentru clasa a XII-a, Bucureşti: 

Editura Economică – Preuniversitaria 
3. Stanca, Cornel (2009) – Automate programabile – materiale de învățare 

vet@tvet.ro 
4. ***. La http://facultate.regielive.ro/cursuri/electronica/automate_programabile_ 

cu_prelucrare_pe_bit-76956.html. (10.010.2009) 
***. La www.aut.upt.ro/b624/discipline/asdn/ap101.pdf  (11.010.2009). 
  

    

Operaţia  

Blocuri implicate 

Semnale/ informaţii implicate  

Rolul blocurilor  
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STAGII DE PREGĂTIRE PREGĂTIRE PRACTICĂ 
 
 
MODUL IV. Reglarea automată a parametrilor proceselor 
tehnologice 
 

Modulul „Reglarea automată a parametrilor proceselor tehnologice”, 
componentă a ofertei educaţionale (curriculare) pentru calificarea profesională 
Tehnician în automatizări domeniul de pregătire profesională Electronică 
automatizări face parte din cultura de specialitate şi pregătirea practică săptămânală 
aferente clasei a XII-a, ciclul superior al liceului -  filiera tehnologică. 

Modulul „Reglarea automată a parametrilor proceselor tehnologice” face 
parte din stagiul de pregătire practică aferent domeniului de pregătire generală 
Electronică automatizări, clasa a XII-a, ciclul superior al liceului, filiera tehnologică şi 
are alocat un număr de 150 ore/an, conform planului de învăţământ, din care: 

§ 90 ore/an – laborator tehnologic 
§ 60 ore/an – instruire practică 

 
Modulul „Reglarea automată a parametrilor proceselor tehnologice” este 

centrat pe rezultate ale învăţării şi vizează dobândirea de cunoştinţe, abilităţi şi 
atitudini necesare practicării/angajării pe piaţa muncii în una din ocupaţiile specificate 
în SPP-ul corespunzător calificării profesionale de nivel 4, Tehnician în automatizări, 
din domeniul de pregătire profesională Electronică automatizări sau în continuarea 
pregătirii într-o calificare de nivel superior.  

Competențele construite în termeni de rezultate ale învățării se regăsesc în 
standardul de pregătire profesională pentru calificarea  Tehnician în automatizări. 
 

• Structură modul  
 

Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP și conținuturile învățării 
 
URÎ 13.  Reglarea automată a 
parametrilor proceselor 
tehnologice 

Conţinuturile învăţării 

Cunoștinţe Abilităţi Atitudini 
Reglarea automată a parametrilor proceselor tehnologice 

13.1.1. 
13.1.3. 
13.1.4. 
 
 
 
 
 
 
 

13.2.1. 
13.2.2. 
13.2.3. 
13.2.4. 
13.2.8 
13.2.9. 
13.2.10. 
13.2.11. 
13.2.12. 
13.2.13. 

13.3.1. 
13.3.2. 
13.3.3. 
13.3.4. 
13.3.10. 
13.3.6. 
13.3.12. 
13.3.8 
13.3.9. 
13.3.10. 

Sisteme de reglare automată a 
parametrilor proceselor tehnologice: 
-Documentaţia tehnică specifică pentru 
sistemele de reglare automată (documente 
tehnice: instrucţiuni de exploatare, cărţi 
tehnice, documentaţie tehnică, norme de 
protecţie a muncii, de prevenire şi stingere a 
incendiilor specifice) 
- Soft-uri specializate de reprezentare şi 
simulare a  funcţionării schemelor de 
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13.1.2. 
13.1.3. 
13.1.4. 
 
 
 
 
 
 

 

13.2.14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.2.10. 
13.2.6. 
13.2.12. 
13.2.8 
13.2.9. 
13.2.10. 
13.2.11. 
13.2.12. 
13.2.13. 
13.2.14. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.3.1. 
13.3.2. 
13.3.3. 
13.3.4. 
13.3.10. 
13.3.6. 
13.3.12. 
13.3.8 
13.3.9. 
13.3.10. 

automatizare; 
- Sisteme de reglare automată: 
• a temperaturii; 
• a presiunii; 
• a nivelului; 
• a debitului 

- scheme bloc: 
• identificarea blocurilor 

componente; 
• identificarea mărimilor care 

intervin în schema bloc a SRA; 
- legi de reglare a SRA date. 

Norme de sănătate şi securitate în muncă 
Norme de protecţ ie a mediului 
 
Sisteme de reglare automată în cascadă: 
- elemente componente (identificarea 
elementelor componente și rolul acestora în 
SRA); 
- comenzi numerice; 
- bucle de reglare. 
Norme de sănătate şi securitate în muncă 
Norme de protecţ ie a mediului 
 

 
Lista minimă de resurse materiale (echipamente, unelte și instrumente, machete, 
materii prime și materiale, documentații tehnice, economice, juridice etc.) 
necesare dobândirii rezultatelor învățării (existente în şcoală sau la operatorul 
economic) 

§ Auxiliare curriculare, fişe de lucru, fişe de documentare, fişe ajutătoate, planşe 
didactice, reviste de specialitate, documentaţia lucrărilor practice (cărţi tehnice, 
dicţionare de termeni tehnici, normative specifice, fişe individuale de instructaj 
de SSM şi PSI, standarde tehnice, standarde de evaluare) etc. 

§ Module pentru studiul experimental al sistemelor de automatizare, surse de 
alimentare, generatoare de semnal  

§ Sistem de calcul cu software adecvat pentru reprezentarea şi simularea 
funcţionării sistemelor de automatizare 

§ Traductoare, componente electronice discrete şi circuite electronice integrate 
analogice şi digitale 

§ plăci de test/ cablaj imprimat 
§ aparate de măsură şi control 
§ staţie de lipire sau pistol de lipit 
§ trusa electronistului 
§ echipamente de protecţie 

 
• Sugestii metodologice  
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Conţinuturile modulului „Reglarea automată a parametrilor proceselor 
tehnologice” trebuie să fie abordate într-o manieră integrată, corelată cu particularităţile 
şi cu nivelul iniţial de pregătire al elevilor. 

Această secţiune are rolul de a vă orienta asupra modalităţilor de dezvoltare a 
rezultatelor învăţării/ competenţelor specifice,  prin  intermediul conţinuturilor 
recomandate şi având în vedere cunoştinţe, abilităţi şi atitudini pe care le presupune 
unitatea de rezultate ale învăţării/ competenţe.    

Fiecare elev are un stil de învăţare propriu. Pe de altă parte, complexitatea situaţiilor 
de viaţă ale omului modern reclamă o adaptare continuă a stilului propriu la cerinţele 
sarcinii de lucru. Cu alte cuvinte, mediul concret în care vor lucra îi va pune în situaţia 
de a analiza informaţiile şi de a acţiona în consecinţă,  folosind atât senzorii vizuali cât şi 
capacităţile motorii şi intelectuale. Din aceste considerente, activităţile de învăţare 
trebuie să răspundă unor stiluri variate de învăţare, în care să se regăsească fiecare elev 
şi care să contribuie la extinderea abilităţilor individuale  de a relaţiona cu „lumea reală”. 
 Pregătirea, se recomandă a se desfăşura în laboratoare/ ateliere/ cabinete de 
specialitate din unitatea de învăţământ, dotate conform recomandărilor menţionate mai 
sus și la operatorii economici parteneri. Documentația lucrărilor practice efectuate în 
școală va cuprinde și suportul teoretic necesar pentru efectuarea acestora. 

Pentru consolidarea rezultatelor învățării și facilitarea tranziției de la școală la locul de 
muncă, se recomandă ca un număr de 30 – 60 de ore sa fie efectuate în laboratoare/ 
ateliere/ cabinete de specialitate din unitatea de învățământ iar restul orelor să fie 
efectuate la operatorii economici parteneri.  

Pentru formarea competenţelor cheie ar trebui utilizate activităţi de învăţare prin care 
elevii să-şi dezvolte  abilităţile de lucru în echipă, de comunicare, asumarea iniţiativei în 
rezolvarea unor probleme etc.  

Pentru modulul „Reglarea automată a parametrilor proceselor tehnologice” pot fi 
utilizate, pe lângă metodele de învăţământ clasice si  metode alternative, specifice 
învăţării cetrate pe  elev, ca de exemplu: harta păianjen, cubul, peer learning – metoda 
grupurilor de experţi, proiectul, portofoliul, metode bazate pa acţiune (exerciţiul practic 
sau simularea) și metode explorative (vizite de documentare, studii de caz, 
problematizarea, observarea independentă, transformarea), metode care vor fi selectate 
împreună cu agenții economici la care se efectuează stagiul de instruire practică. 
 

• Sugestii privind evaluarea 
 
 Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care 
profesorul va măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea 
determină măsura în care elevii au atins rezultatele învăţării stabilite în standardele 
de pregătire profesională. 
 Se recomandă, ca în parcurgerea modulului, să se utilizeze atât evaluarea de tip 
formativ, cât şi de tip sumativ, pentru verificarea atingerii rezultatelor învăţării. Elevii 
vor fi evaluaţi în ceea ce priveşte atingerea rezultatelor învăţării specificate în cadrul 
modulului de comun acord cu agenții economici la care se efectuează stagiul de 
instruire practică 

 Având în vedere că promovarea modulului presupune achiziţii cognitive şi foarte 
multe abilităţi practice se vor elabora instrumente de evaluare a ambelor tipuri de 
achiziţii. Combinarea evaluării rezultatelor într-o singură situaţie sau scenariu de 
rezolvare a unei probleme ar fi una dintre soluţii. De asemenea, pentru o a realiza o 
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evaluare cât mai corectă şi completă, se vor folosi atât metodele tradiţionale (probe 
orale, scrise, practice) cât şi cele alternative (proiectul, portofoliul, studiul de caz, 
observarea activităţii şi comportamentului elevului, portofoliul). 
 
 Realizarea instrumentului de evaluare trebuie să aibă ca punct de pornire o 
situaţie concretă (practică). Prin raportare cu aceasta se vor identifica cunoştinţele 
teoretice care trebuie evaluate. La proba practică se va corela instrumentul de 
evaluare cu Standardul de Pregătire Profesională. 
 

În continuare prezentăm un exemplu de realizare a unei unități de rezultate ale 
învățării ăn care s-au folost mai multe metode de învățământ: 
U8 – Reglarea automată a parametrilor proceselor tehnologice 

Modulul IV – Reglarea automată a parametrilor proceselor tehnologice  
Cunoştinţe:   13.1.1. Sisteme de reglare automată a parametrilor proceselor 
tehnologice. Reglarea presiunii. 
Abilități:  
13.2.2. Analiza schemelor de reglare automată a parametrilor proceselor tehnologice 
utilizând soft-uri specializate de reprezentare şi simulare a funcţionării lor. 

13.2.3. Explicarea modului  de realizare a schemelor bloc pentru reglarea parametrilor 
proceselor industriale (temperatură, presiune, nivel şi debit). 

Atitudini: 
13.3.1. Asumarea în cadrul echipei de la locul de muncă a responsabilităţii 
pentru sarcina de lucru primită. 
13.3.2. Atitudine responsabilă în utilizarea software-ului 
13.3.4. Adaptarea la cerinţele şi la dinamica evoluţiei tehnologice. 
13.3.5. Asumarea iniţiativei în rezolvarea unor probleme. 
13.3.6. Preocuparea permanentă pentru dezvoltarea profesională  prin studiu 
individual şi utilizarea informaţiei primite de la formatori. 
13.3.7. Atitudine critică şi de reflectare şi o folosire responsabilă a 
mijloacelor de informare. 

 
Activitatea de învăţare 1   

Fişă de lucru  1.1.   Regulator de presiune (hidraulic) 
 
Competenţe vizate: 

- Elaborează scheme bloc pentru diferite posibilităţi de reglare automată 
a unui proces 

- Analizează modul de conectare a elementelor componente pentru 
realizareaa unui SRA cu structură evoluată 

 
Obiective  vizate: 
Această activitate vă va ajuta să realizaţi macheta unei instalaţii de reglare automată a 
presiunii pentru o schemă dată. 
 
Durata: 180 minute. 
 
Tipul activităţii: lucrare de laborator.      
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Descrierea lucrării: 
 
Se montează o instalaţie hidraulică, conform schemei de mai jos  (figura 1.) şi planului 
de lucru (un cilindriu de ridicare trebuie să apese pe o suprafaţă plană cu o presiune 
reglată corespunzător). 
 

 
Figura 1. 

Etape de lucru:  
1. Pregătiţi elementele de montaj 
2. Montaţi-le conform schemei 
3. Efectuaţi controlul montajului 
4. Efectuaţi exerciţiul după fişa de lucru 
5. Demontaţi instalaţia 
6. Pregătiţi verificarea cunoştinţelor 

Componente şi echipamente necesare: 
1) Grup generator 
2) Supapă de limitare a presiunii 
3) Distribuitor 4/3 
4) Cilindru cu dublu efect şi frânare la cap de cursă 
5) Regulator de presiune, cu retur la bazin 
6) Supapă de sens 
7) Trei manometre 
8) Fişă de lucru 
9) Verificarea cunoştinţelor 

Măsuri de siguranţă: 
Motorul electric nu va fi pus în funcţiune decât în prezenţa instructorului. Nu lucraţi cu 
mâinile murdare de ulei (risc de alunecare). Defectele nu vor fi detectate decât dacă 
instalaţia nu mai este sub presiune. Montarea şi demontarea instalaţiei se face numai 
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când manometrul indică presiunea zero. Nici un obstacol mecanic nu trebuie să 
incomodeze avansul tijei pistonului. 

Cerinţe: 
1. Reglaţi: 

- presiunea pe1 la 2500 kPa (25 bar) 
- presiunea pe2 la 1000 kPa (10 bar) şi la 1500 kPa (15 bar) 

2. Valorile mărimilor măsurate vor fi completate în tabelele de mai jos. 
 

Reglajul regulatorului de presiune la pe2 = 1000 kPa (10 bar) 
 

Starea cilindrului hidraulic pe1 
kPa 
(bar) 

pe2 
kPa 
(bar) 

pe3 
kPa 
(bar) 

Comanda 
distribuitorului 

Timp, 
t 
s 

Avansul pistonului      
Finalul cursei de avans     - 
Revenirea pistonului      
Finalul cursei de revenire     - 
 

 
Reglajul regulatorului de presiune la pe2 = 1500 kPa (15 bar) 

 
Starea cilindrului hidraulic pe1 

kPa 
(bar) 

pe2 
kPa 
(bar) 

pe3 
kPa 
(bar) 

Comanda 
distribuitorului 

Timp,  
t 
s 

Avansul pistonului      
Finalul cursei de avans     - 
Revenirea pistonului      
Finalul cursei de revenire     - 

Concluzii: 
………………………………………………………………………………………… 
 

Fişă de lucru  1.2.   Regulator de presiune (pneumatic) 
 
Competenţe vizate: 

- Elaborează scheme bloc pentru diferite posibilităţi de reglare automată 
a unui proces 

- Analizează modul de conectare a elementelor componente pentru 
realizareaa unui SRA cu structură evoluată 

 
Obiective  vizate: 
Această activitate vă va ajuta să realizaţi macheta unei instalaţii de reglare automată a 
presiunii pentru o schemă dată. 
 
Durata: 180 minute. 
 
Tipul activităţii: lucrare de laborator. 
Descrierea lucrării: 
Se montează o instalaţie electro-pneumatică pe un modul didactic conform schemei 
date în figură 



Calificarea profesională: Tehnician în automatizări 
Clasa a XII-a, domeniul de pregătire profesională: Electronică automatizări 
 

Etape de lucru:  
1. Pregătiţi elementele de montaj 
2. Montaţi-le conform schemei 
3. Efectuaţi controlul montajului 
4. Efectuaţi exerciţiul după fişa de lucru 
5. Demontaţi instalaţia 
6. Pregătiţi verificarea cunoştinţelor 

Elementele schemei: 
Grup generator Y1 solenoidul valvei y1 
K1-contact al bobinei k1  S2-senzor cu rola pentru capat de cursa 
K2-contact al bobinei k2 p-presostat 
K3-contact al bobinei k3 b1-senzor pentru inceputul cursei pistonului 
 

 
Mod de lucru:  

- La acţionarea întrerupătorului 1, electrovalva y1 acţionează asupra circuitului prin 
permiterea trecerii agentului motor de la sursă la piston, pistonul extinzându-se. 
-În momentul în care diferenţa de presiune între calea de admisie şi evacuare a 
pistonului atinge 6,8 bari, senzorul de presiune diferenţiala acţionează asupra 
circuitului, luând semnalul  de pe extinderea electovalvei ducând la retragerea 
pristonului. 
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-pentru ca acest sistem să funcţioneze este nevoie de o presiune minimă a sistemului 
de alimentare cu agent motor (în acest caz aer comprimat) de 7 bari, presiunea de 
“operare” poate fi schimbata prin ajustarea senzorului diferenţial de presiune. 
  

 



Test de autoevaluare 
1. Care dintre simbolurile de mai jos corespunde unui regulator de presiune ? 

 
2. Care este rolul unui regulator de presiune într-o instalaţie hidraulică ? 
3. Explicaţi funcţionarea unui regulator de presiune, schematizat alăturat, dacă presiunea creşte 
în racordul aval. 

 
4. Pistonul mobil al unui regulator de presiune are aria A = 2 cm2 şi trebuie să se găsească 

într-o poziţie de echilibru. Presiunea pe2 fiind de 2000 kPa, care trebuie să fie forţa 
elastică N, din resort ? 

10.  Forţa elastică din resortul unui regulator de presiune este reglată la 250 N. Calculaţi 
presiunea pe2, exprimată în kPa. Suprafaţa activă a pistonului are aria A = 2 cm2. 

Autoevaluare: 
Nr. 

întrebar
e 

Răspuns corect rezultat 
Nesatis-
făcător 

Satis- 
făcător 

Bi-
ne 

foarte 
bine 

1 c),  d).      
2 Asigură fucţionarea agregatului hidraulic ca o 

sursă de presiune constantă – stabilizator de 
presiune 

    

3 Este schema  constructiv-funcţională a unui 
regulator de presiune (o supapă de reglare a 
presiunii normal-deschisă), care controlează 
presiunea din racordul aval –Pe2 (Y conectat la 
A), în funcţie de reglajul şurubului său.  

    

4 N=A* pe2=2*10-4*2000*103=400 N     
5 pe2=N/A=250/2*10-4=125*104Pa=1250kPa     



  

Test de evaluare 2 
 
1. În coloana A a tabelului de mai jos sunt prezentate câteva scheme pentru reglarea 
presiunii, iar în coloana B sunt enumerate tipurile de scheme. Faceţi asocierea literelor 
din coloana A cu cifrele corespunzătoare răspunsului corect din coloana B.              
                                                                                      

A B 

A 

 

1 Schema de tip aval pentru reglarea 
presiunii gazelor în conducte 

B 

 

2 Schema de tip amonte pentru reglarea 
presiunii gazelor în conducte 

C 

 

3 

Schema pentru reglarea presiunii de 
aspiraţie a compresoarelor din instalaţiile 
frigorifice, prin cuplarea şi decuplarea 
motorului de antrenare 

D 

 

4 
Schema pentru reglarea presiunii în 
recipiente cu circulaţie, cu reglarea pe 
conducta de evacuare 

E 

 

5 

Schema pentru reglarea presiunii de 
aspiraţie a compresoarelor din instalaţiile 
frigorifice, prin circulaţia unei părţi din 
gazul comprimat 

F 

 

6 
Schema pentru reglarea presiunii în 
recipiente cu circulaţie, cu reglarea pe 
conducta de intrare 

 
 
2. Se consideră schema din figura de mai jos, utilizată pentru reglarea automată a 
presiunii unui fluid la o valoare prescrisă pn. 



  

 
a. Identificaţi în schemă 
elementul de execuţie. 
 
b. Precizaţi tipul elementului de 
execuţie. 
 
c. Analizaţi funcţionarea schemei 
când presiunea lichidului din 
conductă creşte peste valoarea pn. 
 

 
 
3. Având date figurile de mai jos, specificaţi denumirea  elementului de execuţie, 
precum şi tipul motorului de execuţie.  

         
 
                 a)                                          b)                                   c)  
  
4. În figura alăturată este reprezentat un sistem de control automat   

 
a) Completaţi figura cu mărimile specifice fiecărei săgeţi, specificând denumirea 

mărimii 
b) Specificaţi destinaţia unui sistem de control automat 
c) Enumeraţi trei operaţii realizate de dispozitivul de control automat 

 
 
Evaluare : 
 
1.        A- 4,  B-5,  C-1,  D- 2,  E-3,   F-6 

5x3=15 puncte 
2    a) Elementul de execuţie este format din elementele 6, 7, 8 

6 – cilindru 
7 – piston cu două feţe active 
8 – clapetă de închidere  

4x3=12 puncte 



  

b) Elementul de execuţie este neelectric: hidraulic          
3 puncte 

c) Când presiunea lichidului din conductă creşte peste valoarea nominală pn, 
membrana 1 se deplasează în sus, comprimă resortul 2 şi punctul A se deplasează în 
A1, B în B1, C în C1, pistonul 7 se deplasează în jos şi clapeta 8 obturează secţiunea de 
trecere a fluidului din conductă. În acest fel presiunea p scade până ajunge la 
presiunea normală pn şi elementul 4 revine în poziţia iniţială. 

8 puncte 
3 –  a – element de execuţie cu membrană; b – motor de execuţie pneumatic cu o faţă 
activă; c - Motor de execuţie pneumatic cu ambele feţe active. 

3x4=12 puncte 
4.  
a)   I – informaţii transmise operatorului;  

Xm – mărime de execuţie;                 
Xp – mărime perturbatoare;  
Xe – mărime de ieşire.      

 4x4=16 puncte 
b) Sistemele de control automat realizează supravegherea instalaţiei automatizate IA, 
prin transmiterea la dispozitivul de automatizare, numit şi dispozitiv de control 
automat, a tuturor mărimilor măsurabile din instalaţie, care prezintă interes din punct 
de vedere tehnologic. 

10 puncte 
c) Operaţiile realizate de dispozitivul de control automat pot fi: măsurarea mărimilor, 
înregistrarea acestora, integrarea (totalizarea) unor mărimi - debit, energie - într-o 
perioadă dată, compararea cu anumite limite de funcţionare normală şi semnalizarea - 
acustică sau optică - a depăşirii acestor limite, calculul unor bilanţuri şi al unor 
indicatori sintetici privind funcţionarea instalaţiei tehnologice, cum sunt: bilanţuri 
materiale şi de energie, consumuri specifice, randament. 

14 puncte 
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