
 

 
FIŞA DISCIPLINEI 1 

 
 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea Politehnica Timișoara  
1.2 Facultatea 2 / Departamentul 3  Facultatea de Inginerie Hunedoara / Inginerie și Management   
1.3 Catedra ▬ 
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod 4)  Ingineria materialelor /10  
1.5 Ciclul de studii  Master  
1.6 Programul de studii (denumire/cod/calificarea)  Materiale şi Tehnologii Avansate pentru Industria de Autovehicule  

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei  Soluții avansate de optimizare a proceselor din componentele autovehiculelor  
2.2 Titularul activităţilor de curs  Șef lucrări dr.ing. Rațiu Sorin-Aurel  
2.3 Titularul activităţilor aplicative 5  Șef lucrări dr.ing. Rațiu Sorin-Aurel  
2.4 Anul de studiu 6  I  2.5 Semestrul  II  2.6 Tipul de evaluare  D  2.7 Regimul disciplinei  DO  

 
3. Timp total estimat - ore pe semestru (activități directe (asistate integral), activități asistate parțial și activități neasistate 7) 

3.1 Număr de ore asistate 
integral/săptămână  3  , din care:    3.2 ore curs 2  3.3 ore seminar/laborator/proiect 1  

3.1* Număr total de ore asistate 
integral/sem.  42  , din care:    3.2* ore curs 28  3.3* ore seminar/laborator/proiect 14  

3.4 Număr de ore asistate 
parțial/saptămână    , din care:  3.5 ore proiect, 

cercetare    3.6 ore 
practică    

3.7 ore 
elaborare 
lucrare de 
disertație 

   

3.4* Număr total de ore asistate parțial/ 
semestru    , din care:  3.5* ore proiect 

cercetare    3.6* ore 
practică    

3.7* ore 
elaborare 
lucrare de 
disertație 

   

3.8 Număr de ore activități neasistate/ 
săptămână 

 3  , din care:  ore documentare suplimentară în bibliotecă, pe 
platformele electronice de specialitate și pe teren 1  

ore studiu individual după manual, suport de curs, 
bibliografie și notițe 1  

ore pregătire seminarii/laboratoare, elaborare teme de 
casă și referate, portofolii și eseuri 1  

3.8* Număr total de ore activități 
neasistate/ semestru 

 42  , din care:  ore documentare suplimentară în bibliotecă, pe 
platformele electronice de specialitate și pe teren 14  

ore studiu individual după manual, suport de curs, 
bibliografie și notițe 14  

ore pregătire seminarii/laboratoare, elaborare teme de 
casă și referate, portofolii și eseuri 14  

3.9 Total ore/săptămână 8  6  
3.9* Total ore/semestru  84  
3.10 Număr de credite  7  

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum •  Bazele ingineriei autovehiculelor, Procese și caracteristici ale motoarelor cu ardere 
internă, Sisteme auxiliare ale autovehiculelor rutiere  

4.2 de competenţe •  Competențe specifice utilizării de software specializat  
                                                            

1 Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3), actualizată pe baza Standardelor specifice ARACIS din decembrie 2016. 
2 Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina. 
3 Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului. 
4 Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 376/18.05.2016 sau în HG similare actualizate anual. 
5 Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr). 
6 Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ. 
7 În cadrul UPT, numărul de ore de la rubricile 3.1*, 3.2*,…,3.9* se obțin prin înmulțirea cu 14 (săptămâni) a numărului de ore din rubricile 3.1, 3.2,…, 3.9. Informațiile din 
rubricile 3.1, 3.4 și 3.8 sunt chei de verificare folosite de ARACIS sub forma: (3.1)+(3.4) ≥ 28 ore/săpt. și (3.9) ≤ 40 ore/săpt. 
8 Numărul de ore total/săptămână se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.1, 3.4 şi 3.8. 



 

 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului •  Sală de curs echipată cu videoproiector și calculator prevăzut cu conexiune la 
Internet  

5.2 de desfăşurare a activităţilor practice 

•  Sală de laborator prevăzută cu echipamentele și standurile experimentale 
corespunzătoare; 

• Termenele predării referatelor lucrărilor de laborator și a proiectelor sunt stabilite de 
titular, de comun acord cu studenții. Nu se vor accepta amânări pe motive altele 
decât cele obiectiv întemeiate.  

 
6. Competenţe la formarea cărora contribuie disciplina 

Competenţe 
specifice 

•    

Competențele 
profesionale în 
care se înscriu 
competențele 
specifice 

•  Utilizarea tehnologiilor informatice la proiectarea autovehiculelor.  

Competențele 
transversale în 
care se înscriu 
competențele 
specifice 

•    

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei 
•  Studenții masteranzi vor asimila cunoştinţe de specialitate din domeniul teoriei 

optimizării proceselor ce au loc în motoarele cu ardere internă, precum și în celelalte 
subansamble ale autovehiculului, cunoștințe pe care le vor integra în contextul mai larg al 
pregătirii de specialitate privind autovehiculele rutiere în ansamblu.  

7.2 Obiectivele specifice 

•  Însușirea cunoștințelor specifice privind conceptul de downsizing;  
• Formarea deprinderilor de calcul, prin rezolvarea unor teme concrete legate de 

optimizarea proceselor din cadrul motoarelor cu ardere internă şi a sistemelor complexe, 
conduse electronic, din cadrul autovehiculului  

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 
1. Optimizarea proceselor din motoarele cu ardere internă. Conceptul 

de downsizing. 
1.1. Sisteme de distribuţie variabilă la motoarele cu ardere internă: 
 - Valvetronic și VANOS de la BMW; 
 - VVEL de la Nissan (Variable Valve Event and Lift); 
 - Valvelift și Cylinder on Demand (COD) de la Audi; 
 - VTEC de la Honda; 
 - VarioCam Plus de la Porsche; 
 - MIVEC de la Mitsubishi (Mitsubishi Innovative Valve timing and lift 

20   Prelegere asistată de 
videoproiector, discuții 
interactive  



 

Electronic Control); 
 - Valvematic de la Toyota; 
 - Multiair de la Fiat. 
1.2. Motoare cu raport de comprimare variabil; 
1.3. Tehnologia de dezactivare temporară a funcționării unui număr 

de cilindri - Cylinder on Demand; 
1.4. Managementul electronic al injecţiei de benzină; 
1.5. Managementul electronic al injecţiei diesel; 
1.6. Optimizarea procesului de ardere şi tehnologii de reducere a 

poluării motoarelor cu ardere internă.  
2. Sisteme de optimizare a tracţiunii autovehiculului.    2  
3. Optimizarea procesului de frânare a autovehiculului.    3  
4. Sisteme de optimizare a stabilităţii autovehiculului.    3  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Bibliografie 9    
[1].Raţiu S, Mihon L.  – Motoare cu ardere internă pentru autovehicule rutiere – procese şi caracteristici, Editura Mirton,Timişoara, 

2009; 
[2]Negrea, V.D. – Procese, caracteristici şi supraalimentarea motoarelor cu ardere internă, Lito IPTVT, 1990. 
[3]. Abăităncei, D., Bobescu, Gh. – Motoare pentru automobile – Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1975. 
[4]. Gruneald, B. – Teoria, calculul şi construcţia motoarelor cu ardere internă pentru autovehicule rutiere, Editura Didactică şi 
      Pedagogică, Bucureşti, 1980.,2004. 
[5].* * * „Knitwear and CAM/CAM”, Internet, http://www.cdwa.com/html/knitpaper.html. 
[6].* * * “AccuTrack Production Management System”, Internet,http://www.shimaseiki.co.jp/export/sns/home/accutrack.htm. 
[7]. Frăţilă G., Mărculescu G. – Sisteme de frânare ale autovehiculelor, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1986; 
[8]. Ivănescu M.,  Tabacu Şt., s.a. , Construcţia şi calculul autovehiculelor,  Ed. Universităţii din Piteşti, 2008; 
[9]. Mateescu. V., Popa. L.- Performanţele automobilelor, Editura Printech, Bucureşti, 2000; 
[10]. Marinescu, M.,- Soluţii moderne în construcţia de automobile, Editura Academia Tehnică Militară, Bucureşti, 2002.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.2 Activităţi aplicative 10 Număr de ore Metode de predare 
 Laborator  14   Studiu individual, 

identificare machete 
demonstrative, 
măsurători 
experimentale, analiza 
datelor experimentale.     

 1. Măsurarea parametrilor funcţionali ai motoarelor cu ardere internă.    2  
 2. Studiul practic al sistemelor de distribuţie variabilă. Sistemul 

Vanos şi sistemul Valvetronic.   
 2  

 3. Managementul electronic al funcţionării injectoarelor motoarelor cu 
injecţie multipunct în galeria de admisie.  

 2  

 4. Studiul unui mecanism particular de variere continuă a raportului 
de comprimare.  

 2   Studiu individual, 
identificare machete 
demonstrative, 
măsurători 
experimentale, analiza 
datelor experimentale.  

 5. Sisteme de măsurare şi monitorizare a noxelor poluante.   2   Studiu individual, 
identificare machete 
demonstrative, 

                                                            

9 Cel puţin un un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei. De asemenea, cel puţin un titlu trebuie să se refere la o lucrare de referință pentru disciplină, lucrare de 
circulaţie naţională şi internaţională, existentă în biblioteca UPT. 
10 Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conţine mai multe tipuri de activităţi aplicative atunci ele se trec consecutiv în 
liniile tabelului de mai jos. Tipul activităţii se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:” şi/sau „Practică:”. 



 

măsurători 
experimentale, analiza 
datelor experimentale.  

 6. Studiul sistemelor de frânare dotate cu ABS.   2   Studiu individual, 
identificare machete 
demonstrative, 
măsurători 
experimentale, analiza 
datelor experimentale.  

 7. Studii de caz privind managementul controlului stabilităţii 
autovehiculelor.  

 2   Studiu individual, 
identificare machete 
demonstrative, 
măsurători 
experimentale, analiza 
datelor experimentale.  

         
Bibliografie 11   [1]. Raţiu S.  – Motoare cu ardere internă pentru autovehicule rutiere – procese şi caracteristici – experimente de 
laborator, Editura Mirton, Timişoara, 2009. 
[2]. * * * - Carte tehnică Stand pentru studiul sistemului de frânare cu agregat ABS; 
[3]. * * * - Material didactic existent pe pagina personală a titularului de curs la adresa: http://www.fih.upt.ro/md.jsp?uid=13.  

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale 

şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

•  Conținutul disciplinei este în concordanță cu fișele disciplinelor din alte centre universitare din țară și străinătate;  
• Pentru o mai bună adaptare la cerințele pieței muncii, la întocmirea fișei disciplinei s-a ținut seama de cerințele exprimate de 

potențialii angajatori.   

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 12 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din 
nota finală 

10.4 Curs 

  - corectitudinea şi 
completitudinea 
cunoștințelor asimilate; 
- criterii ce vizează interesul 
pentru studiu individual şi 
dezvoltare profesională; 
- utilizarea limbajului 
ingineresc specific; 
- prezența la curs.   

 Evaluare distribuită: 2 teste cuprinzând 
fiecare probleme/aplicaţii/teorie – scris 
(durata 2 ore/test) și oral  

 Nota la evaluarea 
distribuită se obține 
făcând media 
aritmetică a notelor 
celor două teste și 
are pondere de 60% 
în nota finală.  

10.5 Activităţi aplicative  S:             

 

L:    - însușirea problematicii 
tratate la laborator; 
- capacitatea de 
exemplificare a noţiunilor 
asimilate; 
- însușirea metodologiei 
experimentale; 
- prezentarea referatelor 
complete pentru fiecare 
lucrare practică; 
- prezența, gradul de 
interactivitate și implicare în 
partea practică.   

 Evaluarea activităților aplicative se face prin 
cumularea calificativelor obținute pentru: 
- referatele lucrărilor,  
- rezolvarea unui test care conține minim 10 
întrebări din problematica parcursă la 
laborator,  
- calitatea prestației studentului la orele de 
laborator.  

 laborator - are 
pondere de 40% în 
nota finală.  

 P:             
 Pr:                 
 Tc-R13:           

                                                            

11 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei. 
12 Fișele disciplinelor trebuie să conțină procedura de evaluare a disciplinei cu precizarea criteriilor, a metodelor și a formelor de evaluare, precum și cu precizarea 
ponderilor atribuite acestora în nota finală. Criteriile de evaluare trebuie să corespundă tuturor activităților prevăzute în planul de învățământ (curs, seminar, laborator, 
proiect), precum și formelor de verificare pe parcurs (teme de casă, referate ș.a.) 

http://www.fih.upt.ro/md.jsp?uid=13


 

10.6 Standard minim de performanţă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică 
stăpânirea lui) 14 

•     
 
 
 

Data completării Titular de curs 
(semnătura) 

Titular activităţi aplicative 
(semnătura) 

 04.09.2017   
…………………….……… 

 
…………………….……… 

 
 
Director de departament 

(semnătura) Data avizării în Consiliul Facultăţii15 Decan 
(semnătura) 

 
…………………….……… 

 06.09.2017   
…………………….……… 

 

                                                                                                                                                                                                                       

13 Tc-R=teme de casă - Referate 
14 Pentru acest punct se recomandă consultarea “Ghidului de completare a Fișei disciplinei” de la adresa: 
http://univagora.ro/m/filer_public/2012/10/21/ghid_de_completare_fisa_disciplinei.pdf  
15 Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului, de care aparţine programul de studiu, cu privire la fişa disciplinei. 

http://univagora.ro/m/filer_public/2012/10/21/ghid_de_completare_fisa_disciplinei.pdf

