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Măsurări în procese industriale 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Energetică și Inginerie Electrică 

Catedra/departamentul Inginerie Electrică 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 529.1 – Inginerie și Managementul Calității (IMC) 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

IV (învăţământ cu frecvenţă); 
V (învăţământ cu frecvenţă 

redusă) 

1 
1 

E 

U – unitate 
de curs  
socio-

umanistică 
 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 
5 

 
2. Timpul total estimat 

Secția de 
studii Total ore în 

planul de 
învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale  Lucrul individual 

Curs Seminar Laborator Teza  de an 
Studiul 

materialului 
teoretic 

Pregătire 
aplicaţii 

ZI 150 30 15 30 - 30 45 

FR 90 12 4 10 - 32 32 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ - 

Conform competenţelor - 

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de calculator, tablă 
vituală, internet. 

Laborator/seminar Studenţii vor perfecta rapoarte conform condiţiilor impuse de indicaţiile metodice. 
Termenul de predare a lucrării de laborator – o săptămână după finalizarea acesteia. 
Pentru predarea cu întârziere a lucrării aceasta se depunctează cu 1pct./săptămână de 
întârziere. 

 
5. Competenţe specifice acumulate 

 
 

Competenţe 
profesionale 

CP 3. Aplicarea  cunoștințelor privind metodele de măsurare in procese industriale, 
prevazute in normele de metrologie legale, proceduri de măsurare și instrucțiuni de 
măsurare. 

CP3.1. Descrierea principiilor, metodelor de măsurare  şi instrumentelor de măsurare a 
nivelului substantelor, presiunii, temperaturii, debitelor  fluidelor, energiei termice.  
CP3.2. Explicarea și interpretarea  asistată de calculator a constructiei și principiilor de 
fucționare a mijloacelor de măsurare.  
CP3.3. Identificarea prevederilor documentelor normative şi legislative referitoare la 
caracteristicile metrologice și marcajele mijloacelor de masurare. 

http://www.utm.md/
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CP3.4. Studiul comparativ şi aprecierea veredicității metodelorde măsurare și 
instrumentelor de măsurare. 
CP3.5. Elaborarea procedurilor de măsurare, verificare metrologică şi etalonare a  
mijloacelor de măsurare 

Competenţe 
transversale 

CT1. Executarea responsabilă a sarcinilor profesionale în condiţiile unei autonomii restrânse 
şi asistenţă calificată,  organizarea procesului de producere și exploatare  în condiții de 
securitate vitală, aplicarea principiilor, normelor şi valorilor codului de etică profesională   
CT3. Adaptarea la noile tehnologii, dezvoltarea profesională şi personală, prin formare 
continuă folosind surse de documentare tipărite,software specializat şi resurse electronice 
în limba română şi, cel puţin, într-o limbă de circulaţie internaţională 

 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Familiarizarea studenților cu  domeniul măsurarilor in procese industrial, importanta 
lor pentru economia națională, problemele și tendințele actuale ale sistemelor de 
măsurare 

Obiectivele specifice  Studiul domeniilor de măsurări aplicate in procesele industrial. Rolul masurarilor 
pentru economia națională și competențelele profesionale ale inginerului licențiat  
din domeniile de studii 
 Metodele de masuare, unitati de masura, mijloacele de masurare 
 Documente normative-tehnice, referitoare la masuari in procese industriale 
 Principii de functionare a mijloacelor de masurare 
 Constructia, marcajul si caracteristicile metrologice ale mijloacelor de măsurare 

 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Prezentarea disciplinei  ”Măsurări în procese industriale”.  Măsurarea 

nivelului substantelor. Unități de măsură. Mijloace de măsurare a nivelului cu 

plutitor și cu imersor. Construcția și principiul de funcționare. 

2 

1 

T2.  Mijloace de măsurare a nivel ului  capacit ive și  u ltrasonice.  

Construcția ș i  principiul  de funcționare .  

2 

2 

T3. Măsurarea presiunii fluidelor. Tipuri de presiune și unități de măsură. 

Mijloace de măsurare a presiunii. 

2 

T4. Mijloace de măsurare a presiunii cu elemente sensibile deformabile: cu tub 

Bourdon, cu membrana, cu capsula și cu burduf. Construcția și principiul de 

funcționare. 

2 

T5. Mijloace de măsurare a presiunii cu lichid. Manometru cu piston și greutați. 

Construcția și principiul de funcționare. 

2 
1 

T6. Traductoare de presiune cu transformare directa: inductive, capacitive, 2 3 
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tensiometrice și piezoelectrice. Coctrucția și principiul de funcționare. 

T7. Măsurarea temperaturii substanțelor. Unități de măsură. Mijloace de 

măsurare a temperaturii. Tipuri de scale de temperature aprobate de CGMG. 

2 

T8.Termorezistențe pentru măsurarea temperaturii. Adaptoare. Conexiunea cu 

2, 3 si 4 fire. Termistoare.Construcția și principil de funcționare. 

2 

T9.  Termocuplu pentru măsurarea temperaturii. Pirometre. Construcția și 

principiul de funcționare. 

2 

T10. Măsurare debitelor și cantității de fluide. Unitati de măsură. Mijloace de 

măsurare. 

2 

2 
T11. Contoare volumetrice rotaționale. Contoare volumetrice cu pereti 

deformabili. Construcția și principiul de funcționare. 

2 

T12. Debitmetre electromagnetice. Debitmetre cu mecanism de strangulare.. 

Construcția și principiul de funcționare. 

2 

 
 

3 

T13. Rotametre.  Contoare tahometrice monojet și multijet. Construcția și 

principiul de funcționare. 

2 

T14. Contoare tahometrice Woltman. Contoare tahometrice cu turbină. 

Construcția și principiul de funcționare. 

2 

T15. Măsurarea energiei termice. Unități de măsură. Contoare de energie 

termică. Construcția și principiul de funcționare. 

2 

Total prelegeri: 30 12 
 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 

LP1. Studiul miljoacelor de masurare a nivelului substantelor. Masuratoare de 
nivel capacitive. 

4 2 

LP2. Studiul mijloacelor de măsurare a temperaturii substantelor. 
Termorezistente. Adaptoare. 

4 2 

LP3. Studiul mijloacelor de măsurare a temperaturii substantelor. Termocupluri.  4 2 

LP4. Studiul debitmetrelor electromagnetice si ultrasonice. 4 2 

LP5. Studiul contorului tahometric monojet. 4 2 

LP6. Studiul contoarelor de energie termica. 4  

LP7. Vizitarea unui laborator de verificari metrologice a mijloacelor de măsurare 4  

LP8. Automatizarea proceselor  tehnologice: rolul inginerilor EM si IMC(video, 
discuții) 

2  

Total lucrări de laborator/seminare: 30 10 
 

8. Referinţe bibliografice 
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Principale 1.H. Hart Introducere în tehnica de măsurări , 1999 c.a. 38,7 (1 ex.) 

2.M. Buzduga Metrologie tehnică şi practică, 2001, 303p (1 ex.) 

3.G. Ionescu Traductoare pentru automatizări industriale , 1996, vol.1,vol.2 

c.a.29,25 (1 ex.) 

4.M. Farzane Tehnologhiceschie izmirenia  1989, 456p (1 ex.) 

5.P. Munteanu Teoria şi practica prelucrării datelor de măsurat, 1997, 351p. (1 ex.) 
 

Suplimentare 1. www.oiml.org 
2. www.coomet.org 
3. www.metrologie.md 
4. www.standard.md 

 
 

9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

20% 20% - 60% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări de laborator; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări şi lucrări de laborator; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii materialului studiat  

 

http://www.oiml.org/
http://www.coomet.org/
http://www.metrologie.md/
http://www.standard.md/

