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FIȘA DISCIPLINEI 
 
1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca  
1.2 Facultatea Automatică și Calculatoare 
1.3 Departamentul Automatică 
1.4 Domeniul de studii Ingineria  Sistemelor 
1.5 Ciclul de studii Licenţă 
1.6 Programul de studii / Calificarea Automatică şi Informatică Aplicată 
1.7 Forma de învăţământ IF – învăţământ cu frecvenţă 
1.8 Coduldisciplinei 42.00 
 
2. Date despredisciplină 

2.1 Denumireadisciplinei Echipamente de automatizare hidro-pneumatice  - seria 1 
2.2 Titularul de curs S.l.dr.ing. Codrean Alexandru  –alexandru.codrean@aut.utcluj.ro 
2.3 Titularul/Titularii activităţilor de 
seminar/laborator/proiect S.l.dr.ing. Codrean Alexandru  –alexandru.codrean@aut.utcluj.ro 

2.4 Anul de studiu 3 2.5 Semestrul 2 2.6 Tipul de evaluare (E – examen, C – colocviu, V – verificare) E 

2.7 Regimuldisciplinei 
DF – fundamentală, DID – îndomeniu, DS – de specialitate, DC – complementară DS 
DI – impusă, DO – opțională, DFac – facultativă DI 

 
3. Timpul total estimat 

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: Curs 2 Seminar 0 Laborator 2 Proiect 0 
3.2 Număr de ore pe semestru 56 din care: Curs 28 Seminar 0 Laborator 28 Proiect 0 
3.3 Distribuţia fondului de timp (ore pe semestru) pentru: 

(a) Studiuldupă manual, suport de curs, bibliografieşinotiţe 7 
(b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate şi pe teren 4 
(c) Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 5 
(d) Tutoriat  
(e) Examinări 3 
(f) Alte activităţi:  

3.4 Total ore studiu individual (suma (3.3(a)…3.3(f))) 19 
3.5 Total ore pe semestru (3.2+3.4) 75 
3.6 Numărul de credite 3 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum Ingineria reglarii automate, Teoria Sistemelor 
4.2 de competenţe Elaborarea si implementarea proiectelor tehnice pentru sisteme automate, care 

inglobeaza echipamente (numerice sau analogice) de uz general si dedicat, 
inclusiv retele de calculatoare industriale 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1. de desfăşurare a cursului  
5.2. de desfăşurare a seminarului / 
laboratorului / proiectului 

Prezenta la laborator este obligatorie 

 
6. Competenţelespecificeacumulate 
6.1 Competenţeprofesionale C4 Proiectarea, implementarea, testarea, utilizarea şi mentenanţa sistemelor 

cu echipamente de uz general şi dedicat, inclusiv reţele de calculatoare, pentru 
aplicaţii de automatică şi informatică aplicată. 
C4.1 Definirea cu ajutorul principiilor de funcţionare şi proiectare, a cerinţelor 
standardelor aplicabile  şi a metodelor de implementare, testare, mentenanţă 
şi exploatare a echipamentelor folosite în aplicaţiile de automatică şi 
informatică aplicată. 
C4.3 Rezolvarea de probleme practice de monitorizare si conducere automată 
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şi de probleme de informatică aplicată prin utilizarea şi adaptarea de 
echipamente (numerice şi analogice) şi prin folosirea de tehnologii informatice 

6.2 Competenţetransversale  Competența de a rezolva probleme de design/analiză/sinteză pentru 
sisteme hidro-pneumatice.  

 Competența de a comunica folosind un limbaj tehnic adecvat în ingineria 
sistemelor hidro-pneumatice.  

 Competența de a se adapta noilor tehnologii din domeniul 
echipamentelor de control hidro-pneumatice. 

 
7. Obiectiveledisciplinei 
7.1 Obiectivul general al disciplinei Analiza, proiectarea si testarea sistemelor automate cu fluide. 
7.2 Obiectivelespecifice  Cunoasterea principiilor constructive si functionale ale echipamentelor 

hidro-pneumatice 
 Modelarea si analiza proceselor hidro-pneumatice 
 Proiectarea sistemelor de control automat hidro-pneumatice 
 Testerea automatizarilor hidro-pneumatice  prin simulari si experimente 
 

 
8. Conţinuturi 
8.1 Curs Nr.ore Metode de predare Observații 
1.Aspectecantitativeșicalitativeprivindsisteme cu fluid. 2 

Expunere teoretica 
(proiecție video și 
scris tabla) 
 
Aplicații din domeniu 
la curs. 
 
Aplicații de rezolvat 
pentru pregătire la 
examen. 

Încaz de 
forță majora, 
cursurile se 
vor 
desfășura 
on-line pe 
platforma 
Teams 

2. Aspecte de bază in mecanicafluidelor 2 
3. Elemente pasive si active de circuite pneumatice 2 
4. Convertoare, traductoare si actuatoare pneumatice 2 
5. Valve si cilindri pneumatici 2 
6. Sisteme pneumatice de control al pozitiei 2 
7. Sisteme pneumatice de control al presiunii 2 
8. Elemente pasive si active de circuite hidraulice 2 
9. Pompe, traductoare si actuatoare hidraulice 2 
10. Valve si cilindri hidraulici 2 
11-12. Sisteme hidraulice de control al pozitiei si vitezei 4 
13. Sisteme hidraulice de control al presiunii 2 
14. Studiu de caz: Aplicatii la sistemul cardio-respirator 2 
  
Bibliografie (bibliografia minimală a disciplinei conținând cel puțin o lucrare bibliografică de referință a disciplinei, care 
există la dispoziţia studenţilor într-un număr de exemplare corespunzător) 
1. Gh.Lazea, R.Robotin, S.Herle, C.Marcu – Echipamente de automatizare pneumatic și hidraulice UTPress 2006. 
disponibilă la biblioteca UTCN în 10 ex 
2. Noah D. Manring, Hydraulic Control Systems, Wiley, 2005 (online) 
3. Peter Beater, Pneumatic Control Systems, Springer, 2007 (online) 
8.2 Aplicații (seminar/laborator/proiect)* Nr.ore Metode de predare Observații 
1. Măsurareafluxului cu diafragma. 4 

Lucrări practice în 
formații de grupe 
restrânse de studenți 
(3) 
Calcule și concluzii. 
Discutarea lucrării cu 
cadrul didactic 

 

2. Scheme de funcţionareaamplificatoarelorpneumatice. 4 
3. Studiulconvertorului electro-pneumatic 4 
4. Studiul elementelor de acţionare cu membrană. 4 
5. Studiul traductoarelor de presiune diferenţiala. 4 
6. Implementarea unui ciclu de sortare pe standul didactic Fischer. 4 
7. Implementareaunuiciclu de comandă pe standul didactic Festo/ 
Simulink 

4 
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Bibliografie (bibliografia minimală pentru aplicații conținând cel puțin o lucrare bibliografică de referință a disciplinei 
care există la dispoziţia studenţilor într-un număr de exemplare corespunzător) 
1.  L. Tamas et. al.: Hydraulic and Pneumatic Control Equipments – îndrumător de laborator, UTPress, 2015, accesibil 
online: http://rocon.utcluj.ro/eahp/HPCElab.pdf. 
*Se vor preciza, după caz: tematica seminariilor, lucrările de laborator, tematica și etapele proiectului. 
 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 
Lucrări de laboratoare orientate spre aplicații practice în domeniul automatizărilor hidraulice si pneumatice 
 
 
10. Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare 
Pondere din 
nota finală 

Curs Capacitatea de a raspunde la intrebari in 
legatura cu principalelenotiuni teoretice  
Capacitatea de a rezolva aplicații de analiza 
și sinteza pentru sisteme automate 
hidraulice si pneumatice 

 
Examen scris 

 
100% 

Seminar    
Laborator  Pe baza prezentelor de laborator 

(conform regulamentului ECTS) 
Admis/Respins 

Proiect    
Standard minim de performanţă:5 (5 din 10) 
 
 

Data completării: Titulari TitluPrenume NUME Semnătura 
29.06.2022 Curs S.l.dr.ing. Codrean Alexandru   

 Aplicații S.l.dr.ing. Codrean Alexandru   

   

   

   

   

   

   

 
Data avizării în Consiliul Departamentului de Automatică 
 
_______________________ 

 
 
 

Director Departament Automatică 
Prof.dr.ing. Honoriu VĂLEAN 
 
 
 

 
Data aprobării în Consiliul Facultății de Automatică și Calculatoare 

 
_______________________ 

 
Decan 
Prof.dr.ing. Liviu MICLEA 
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