
 

 
FIŞA DISCIPLINEI 1 

 
 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea Politehnică Timișoara    

1.2 Facultatea 2 / Departamentul 3  Facultatea de Inginerie Hunedoara / Inginerie Electrică și Informatică 
Industrială   

1.3 Catedra ▬ 
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod 4)  Inginerie Electrică / 90    
1.5 Ciclul de studii  Master  
1.6 Programul de studii (denumire/cod/calificarea)  Sisteme Avansate de Utilizare Industriala a Energiei Electrice  

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei  Tehnici de control adaptiv şi optimal în ingineria electrică   
2.2 Titularul activităţilor de curs  Şl. dr. ing. Rusu-Anghel Stela  
2.3 Titularul activităţilor aplicative 5  Şl. dr. ing. Rusu-Anghel Stela  
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  3,5  , din care:    3.2 ore curs 1,5  3.3 ore seminar/laborator/proiect  2  

3.1* Număr total de ore asistate 
integral/sem.  49  , din care:    3.2* ore curs 21  3.3* ore seminar/laborator/proiect 28  

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  0,5  

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 1,5  

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  7  

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  21  

3.9 Total ore/săptămână 8  6,5  
3.9* Total ore/semestru  91  
3.10 Număr de credite   7   

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum •  Parcurgerea disciplinelor de la ciclul de studii licență specifice domeniului ingineriei 
electrice   

                                                           

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. 



 

4.2 de competenţe •    
 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului •  Sală de curs echipată cu videoproiector, computere și conexiune la Internet.  
• Studenţii trebuie să acceseze Campusul Virtual al UPT.   

5.2 de desfăşurare a activităţilor practice 
•  Sală de laborator echipată cu computere.  
• Studenţii trebuie să acceseze Campusul Virtual al UPT.   
• Vizită de studiu la ArcelorMittal Hunedoara S.A.  

 
6. Competenţe la formarea cărora contribuie disciplina 

Competenţe 
specifice 

•    

Competențele 
profesionale în 
care se înscriu 
competențele 
specifice 

•  Principii de control a proceselor în ingineria electrică  

Competențele 
transversale în 
care se înscriu 
competențele 
specifice 

•    

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei 
•  Inițiere în problematica sistemelor adaptive şi optimale întâlnite în toate domeniile, cu 

precădere în automatizarea proceselor din industrie, producere și transport de energie 
electrică, acţionări electrice de mare putere.  

7.2 Obiectivele specifice 

•  Cunoaşterea principalelor probleme privind conducerea optimală şi adaptivă a 
sistemelor, cu aplicaţie în ingineria electrică 

• Utilizarea tehnologiilor informatice în analiza şi proiectarea sistemelor adaptive şi 
optimale  

• Ilustrarea abordării inginereşti a problemelor concrete  
 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 
 1. Tehnici de control a proceselor   2   Studenții au acces la curs în format 

electronic pe Campusul Virtual al UPT 
https://cv.upt.ro/course/view.php?id=837 
Se vor utiliza atât prezentări interactive 
cât și tradiționale.  
Se vor folosi: prelegerea, descrierea, 
explicația, expunerea interactivă, 
problematizarea, studiu de caz, 

 2. Performanțele sistemelor automate. Noțiunea de 
sistem adaptiv.  

 2  

 3. Scheme de conducere adaptivă. Estimarea în timp real 
a parametrilor.  

 2  

 4. Reglare adaptivă. Exemple de sisteme adaptive.   2  
 5. Sisteme optimale. Problematica optimizării. 

Optimizarea staționară.Optimizarea dinamică.  
 2  

https://cv.upt.ro/course/view.php?id=837


 

 6. Conducerea optimală a sistemelor. Metode de 
optimizare  

 2  conversația. Se vor utiliza 
videoproiectorul și tabla.  

 7. Probleme specifice ale optimizării în energetică. 
Optimizarea staționară a sarcinii sistemului  

 2  

 8. Optimizări dinamice în energetică   2  
 9. Optimizarea acționărilor electrice   2  
 10. Optimizarea acționărilor reversibile de mare putere în 

condiții reale de funcționare  
 2  

 11. Recapitulare   1  
      
      
      
Bibliografie 9     
1. https://cv.upt.ro/course/view.php?id=837 curs în format blended learning, Rusu-Anghel Stela 
2. Călin S., Tertișco M., Dumitrache I., P opeea C., Popescu D., Călin, S., Optimizări în automatizări industriale, Editura Tehnică, 
Bucureşti, 1979  
3.  Florescu, I., Gabriel, P., Reglare adaptivă şi optimală, note de curs pentru uzul studenţilor, Editura ALMA MATER Bacău 2007 
4. Ionescu, Vl., Popeea, C., Optimizarea sistemelor, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1981.  
5. Kilyeni Şt., Tehnici de optimizare în ingineria energetică, Orizonturi Universitare, Timişoara, 2006  
6. Rusu, N., Optimizarea acţionărilor reversibile de mare putere în condiţii reale de funcţionare, Editura Sigma Plus, Deva, 1999  
7. Sângeorzan, D., Regulatoare adaptive, Editura Militară, Bucureşti 1992  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.2 Activităţi aplicative 10 Număr de ore Metode de predare 
 1. Sisteme automate de reglare-elemente 

componente; calculul răspunsului indicial utilizând 
mediul Matlab  

 2   Se vor utiliza: problematizarea; 
exercițiul; modelarea; simularea; 
experimentarea.   
La majoritatea lucrărilor de laborator se 
utilizează mediul Matlab.  
Se va efectua o vizită de studiu la  
secţia TC Arcelor-Mittal Hunedoara. 
Lucrările  se realizează în laborator sau 
prin intermediul platformei blended 
learning. Referatele lucrărilor de 
laborator se încarcă pe platformă cu 
datele prelucrate şi concluzii 
evidenţiate.  

 2. Reprezentarea sistemelor dinamice liniare continue în 
formalismul intrare - stare - ieşire  

 4  

 3. Sistem adaptiv pentru controlul alunecării semifabricat-
role de tragere la turnarea continuă (concepţie, 
proiectare). Se efectuează în laboratorul FIH şi la 
secţia TC Arcelor-Mittal Hunedoara.   

 8  

 4. Optimizarea funcțiilor de performanță în absența 
restricțiilor prin procedee analitice  

 2  

 5. Optimizarea funcțiilor de performanță în absența 
restricțiilor cu programul matlab  

 2   Se vor utiliza: problematizarea; 
exercițiul; modelarea; simularea  

 6. Optimizarea funcțiilor de performanță cu restricții prin 
procedee analitice, numerice și cu optimtool din 
Matlab  

 2   Se vor utiliza: problematizarea; 
exercițiul; modelarea; simularea  

 7. Conducerea optimală a unei acționări reversibile de 
mare putere. Determinarea regimului optim 
(tahogramei optimale) a unei acționări electrice 
folosind ca funcție criteriu ”consumul minim de 
energie”. Compararea indicilor energetici (consum de 
energie, pierderi energetice totale) pentru situațiile 
optimizat/neoptimizat.   

 6   Se vor utiliza: problematizarea; 
exercițiul; modelarea; simularea  

 8. Evaluarea activităţii practice. Recuperări.     2    Cunoştinţele dobândite în cadrul orelor 
de laborator se verifică şi notează prin 
intermediul platformei.   

         

                                                           

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:”. 

https://cv.upt.ro/course/view.php?id=837


 

Bibliografie 11    
1. https://cv.upt.ro/course/view.php?id=837 curs în format blended learning, Rusu-Anghel Stela 
2. Călin S., Tertișco M., Dumitrache I., P opeea C., Popescu D., Călin, S., Optimizări în automatizări industriale, Editura Tehnică, 
Bucureşti, 1979  
3.  Florescu, I., Gabriel, P., Reglare adaptivă şi optimală, note de curs pentru uzul studenţilor, Editura ALMA MATER Bacău 2007 
4. Ionescu, Vl., Popeea, C., Optimizarea sistemelor, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1981.  
5. Kilyeni Şt., Tehnici de optimizare în ingineria energetică, Orizonturi Universitare, Timişoara, 2006  
6. Rusu, N., Optimizarea acţionărilor reversibile de mare putere în condiţii reale de funcţionare, Editura Sigma Plus, Deva, 1999  
7. Sângeorzan, D., Regulatoare adaptive, Editura Militară, Bucureşti 1992   

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

şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

•  Disciplina vine în întâmpinarea așteptărilor angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului prin conținutul 
orelor de curs și laborator.    

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs   Cunoștințe teoretice      Test on-line pe platforma Campus Virtual al 
UPT   0,6  

10.5 Activităţi aplicative  S:             

 L:    Abilități în realizarea 
aplicațiilor de laborator     

 Notare referate şi verificare orală a 
cunoştinţelor dobândite.     0,4  

 P:             
 Pr:                 
 Tc-R13:           
10.6 Standard minim de performanţă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică 

stăpânirea lui) 14 
•   Cunoaşterea principalelor probleme privind conducerea optimală şi adaptivă a sistemelor, cu aplicaţie în ingineria electrică  

 
 
 

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     
…………………….……… 

 

                                                           

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.) 
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. 

https://cv.upt.ro/course/view.php?id=837
http://univagora.ro/m/filer_public/2012/10/21/ghid_de_completare_fisa_disciplinei.pdf

