
       Dup< mecanizare, 
care l-a eliberat pe om de 
muncile fizice obositoa-

re,AUTOMATIZAREA 
constituie etapa în care 
omul este preocupat s< 
creeze mijloace materi-
ale care s< reduc< sau s< 
elimine complet inter-
venYia sa direct< în 
desf<şurarea proceselor 
de producYie. 
       Pe lâng< protejarea 
for郡ei de munc< umane 
de activit<郡i grele 群i 
monotone, automatizarea 
ridic< calitatea  produ-

selor precum 群i produc-

tivitatea  proceselor cu o 
reducere corespunz<toa-

re a costurilor pentru 
resursele umane folosite. 
    AUTOMTIZAREA 
ne oblig< s< vedem 
„lumea” în ansamblu, s< 
înYelegem cum s< abor-
d<m şi s< control<m un 
fenomen, o instalaYie, un 
proces sau un SISTEM.        

În laboratoarele auto-

maticii se îmbin< forYa  
creat< de diverse  
domenii ale ştiinYei  
(informatic< , electro-

nic<, mecanic<, elec-

trotehnic<,  fizic<, chi-
mie, etc.) pentru rezol-
varea unor probleme 
din lumea real<, rezul-
tând SISTEME cu 
funcYionare  controlat<.  
     Succesul moderni-
z<rii industriei româ-

neşti  în vederea  atin-

gerii unui nivel de dez-

voltare care s< asigure 
competivitatea  produ-

selor sale pe pieYele 
interne şi externe cu 
cele ale industriilor 
avansate , depinde în 
mare m<sur< de 
progresul 
AUTOMATIZ;RIIăăşiăăăăăăăăăă
ROBOTIZ;RIIăă
INDUSTRIALEă ă dar    
şi de implementarea  
rapid< a sistemelor de 
fabricaYie flexibile. 

       Într-o lume aflat< 
în permanent<  mişcare  
şi dezvoltare, educaYia 
trebuie s< Yin< pasul cu 
schimb<rile permanente 
ale ştiinYei , tehnologiei 
şi informaticii , asigu-

rând  instruirea  formal< 
într-o economie  schim-

b<toare . 
  Prin cunoştinYele 

dobândite într-un liceu 
tehnologic de  profil, 
viitorul  specialist  în 

Automatiz<riăăşiă
AcYion<riăelectriceă va  
deveni un participant 

activ în mediul în care va  
activa, fiind capabil s< 
rezolve probleme  de 
analiz< , exploatare , 

montare ,şi  mentenanY<   
în viitoarele  sectoare de 

activitate. 
Ing.ăAnghelăMariaă 

AUTOMATIZAREAă
–esteănumit<ăşiă 

tehnologia invizibilB 

care produce rezultate 
cât se poate de 
vizibile. Este 

matematic< aplicat< 
prin metodele care o 

genereaz< şi  

este inginerie prin 
aplicaYii. 
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Traductor – m<soar< valoarea curent<: nivel, 
temperatur<; 
Regulator – elaboreaz< comanda de anulare a 
abaterii dintre valoarea prescris< (din  regulator) şi 
valoarea curent< (m<surat< de traductor); 
ElementădeăexecuYie – amplific<  comanda  generat<  
de regulator şi modific< fluxurile de energie şi/sau de 
substanYa din procesul automatizat. 
Ingineriaăautomatiz<rii –se ocup< cu  crearea de 
traductoare, regulatoare şi elemente de execuYie;  şi 
realizarea automatiz<rilor.  

Tehnicaăautomatiz<rii se constituie din: 
- tehnica m<sur<rii – prelevarea, compararea, 
convertirea  , amplificarea, indicarea şi 
înregistrarea m<rimilor fizice; 
- tehnica regl<rii – elaborarea comenzilor care 
asigur< modificarea fluxurilor de substanY<, energie 
şi informaYie; 
- tehnica  telematicii – transmiterea la distanY< a 
informaYiilor între om şi maşin< sau între maşini; 
- tehnica de calcul – codificarea, prelucrarea, 
stocarea, decodificarea şi distribuirea informaYiilor. 

 Caracteristicile 

  creşterea fiabilit<Yii producYiei şi a 
produselor; 

  m<rirea duratei de utilizare; 
  reducerea uzurii instalaYiilor şi a 

utilajelor ş.a. 
- avantaje de ordin social: 
îmbun<t<Yirea condiYiilor de munc<; 
creşterea securit<Yii muncii în 
instalaYiile tehnologice;  
 ridicarea nivelului de calitate a 
activit<Yilor productive. 

Dezavantajele introducerii automa-

tiz<rii sunt puYine dar importante : 

 implic< investiYii suplimentare; 
 necesit<  preg<tirea de cadre şi 

ridicarea continu< a calific<rii 
muncitorilor, tehnicienilor şi 
inginerilor pentru a exploata, 
proiecta şi fabrica în cele mai 
bune condiYii aparatura de 
automatizare, m<surare şi control 
pentru instalaYiile şi sistemele de 
automatizare; 

 implic< reduceri de personal. 

-ă avantaje de ordin economic, cum 
sunt: 
 creşterea cantitativ< a producYiei 

obYinute în unitatea de timp;  
  reducerea consumului de materie 

prim< şi materiale  auxiliare; 
  reducerea num<rului instalaYiilor  
şi utilajelor necesare în procesul  
producYie; 
  reducerea cheltuielilor de pro-

ducYie şi a costului produselor; 
  economisirea combustibililor şi a 

energiei ş.a. 
- avantaje de ordin tehnic,cum sunt: 
 creşterea calit<Yii produselor; 

AutomatizBri    Industriale        

Universul   automatiz<rii 

Automatizarea este o ramur< a tehnicii, al c<rei scop 
este ca ma群inile 群i instala郡iile s< lucreze automat, deci 
independente de o continu< 群i/sau direct< interven郡ie a 
for郡ei de munc< umane. 
- funcYii noi: conducereă–ăcomand<ă–ăsupraveghere. 
- dispozitivul de comand@  este constituit 

ms.ăăBalabană
Lucian  

Tehnotek 

ăăăăăăăăAutomatizare – a intrat în faza de cibernetizare; acesta se caracterizeaz< prin prelucrarea comple-

x< a informaYiei folosind tehnica de calcul şi proceduri matematice şi informatice adecvate. Preluarea 
funcYiilor operatorului uman de c<tre dispozitivele de automatizare reprezint< conducerea automat< sau 
automatizarea procesului (a instalaYiei).Automatizarea este o tehnic< complementar< indispensabil< în 
toate domeniile tehnicii. Metodele 群i solu郡iile aplicate sunt un rezultat al model<rii fenomenelor fizice 
reale.Prin automatizarea producYiei se obYin: 

ms. Şandor Nicolae    

ăăăăăăăCunoa群tereaă reprezint<ă principalaă bog<郡ieă aă oamenilor,ă aă
companiiloră 群iă aă na郡iunilor, iar modul de gestionareă aă acestoră
bog<郡iiă faceă diferen郡aă înă ceeaă ceă prive群teă competitivitateaă 群iă
prosperitateaăfiec<reiăna郡iuni. 
Prof.ăDr.ăIng.ăIoanăDumitracheăă-ăăProiectulăComHighTech           ă  
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        Arhitectura microcalculatoarelor de ast<zi 
este datorat< în mare parte firmei Intel. Scopul 
iniYial al firmei Intel într-un moment în care 
memoria calculatoarelor era realizat< pe toruri 
de ferit<, a fost de a realiza o memorie pe un 
circuit integrat. Prin anul 1969, Intel producea 
primul circuit integrat RAM static, iar în 1970, 
RAM-ul dinamic care a f<cut ca memoriile cu 
ferite s< fie dep<şite. Anul 1971 a marcat dou< 
evenimente deosebite pentru Intel: primul 
EPROM şi primul microprocesor. Acesta este 
un microprocesor pe 4ă biYiă 4004, şi el a fost 
urmat în anul 1972 de cel pe 8 biYi 8008. În 
1974 microprocesorul 8080, oferind o perfor-
manY< de 10 ori mai mare decât 8008, devine 
un standard industrial pe baza c<ruia s-a reali-
zat primul calculator personal. 
        Inventarea microprocesorului în 1971 de 
c<tre Tedă Hoff a avut o importanY< mult mai 
mare decât s-a prev<zut iniYial, el f<când 
posibil< apariYia microcal-culatorului, un 
dispozitiv electronic folosit pentru prelucrarea 
informaYiei cu ajutorul unor semnale electrice 
produse de circuite plasate pe o pastil< de 
siliciu. Complexitatea microprocesorului a 
crescut de la câteva circuite pân< la circuitul 
integrat pe scar< foarte larg< (VLSI) de ast<zi, 
care adun< peste 100000 de circuite pe aceeaşi 
pastil<. În ziua de azi exist< microprocesoare 
bazate pe 4,ă8,ă16,ă32ăsiă64ădeăbiYi. 
        Microprocesorul este cea mai important< 
com-ponent< a sistemului. El prelucreaz< 
aproape toate informaYiile din interiorul unui 
microcalculator, citeşte instrucYiuni şi date din 
memorie, le prelu-creaz< le trimite c<tre ieşire 

(periferice) sau le primeşte dinspre periferice. 
Cunoscut şi sub numele de unitate central< 
microprocesorul este un circuit integrat numeric 
(digital) care prelucreaz< informaYia în mod 
secvenYial. 

       Toate microcalculatoarele de 
tip IBM şi compatibile conYin 
microprocesoare INTEL din 
familia 8086/8088, 80286, 
80386/80386 SX, 80486. 
Microcalculatoarelor APPEL 
MacIntosh. 

Microprocesoare pot fi g<site în aproape fiecare 
produs de consum, care necesit< alimentare electric<, 
de la cuptoare cu microunde la telefoane mobile etc. 
Prin combinarea  masiv< într-un singur cip de siliciu 
a milioane de componente electronice, micropro-

cesoare au contribuit la dezvoltarea  puternic< de 
computere ieftine, cum ar fi calculatorul personal si 
microcalculatoarele. 
      Ca orice  unitate central< a unui  sistem de calcul, 
microprocesorul  conYine  urm<toarele  componente 
principale: 

- unitatea de control CPU ; 
- unitatea logico-aritmetic< ALU; 
- registre interne; 

    Acestea comunic< între ele prin c<i de transfer  
informaYiei  numite magistrale, ce leag< între ele 

mai multe dispozitive, dar la un moment dat doar 
dou< dispozitive pot schimba informaYie: sursa şi 
destinaYia. Coordonarea transferurilor pe magistral< 
se face de c<tre un dispozitiv master, cele 

subordonate fiind slave. Microprocesorul posed< şi o 
magistral< intern<, legat< printr-o interfaY< la 

magistrala extern<. 

8 biYi. Octetul reprezint< unitatea cea 
mai folosit< pentru carac-terizarea 
dimensiunii blocurilor de memorie. 
     Dac< aceast< dimensiune este 
mare, se pot folosi multiplii acestuia:  
Kilooctet ｫ 210 biYi; Megaoctetｫ 
220 biYiｫ 210 KB;  Gigaoctet ｫ 230 
biYi ｫ 210 MB ｫ 220 KB 

     Un cuvânt este un grup de biYi ce 
desemneaz< cantitatea maxim< de 
informaYie ce poate fi transferat< la 

       Marea majoritate a echipa-

mentelor numerice folosesc pentru 
reprezentarea intern< a numerelor  
sistemul  binar, caracterizat de 
utilizarea a numai 2 cifre: 0 şi 1. 
Bitul reprezint< cea mai mic< 
unitate de informaYie, echivalent< 
cu o afirmaYie (DA , 1) sau o 
infirmaYie (NU, 0). Pentru unit<Yi 
mai mari, cea mai important< este 
octetul, obYinut din gruparea a 2³ ｫ 

un moment dat de un dispozitiv 
numeric. Cuvântul este materializat 
prin c<i paralele de comunicaYie a 
informaYiei numite magistrale. 
Num<rul de biYi al unui cuvânt 
constituie lungimea sa. 
       Lungimea unui cuvânt este una 
dintre caracteristicile cele mai 
importante ale unui microprocesor, 
deoarece hot<r<şte precizia datelor şi 
viteza de prelucrare a acestora. 

MICROPROCESORUL-element de bazB a automatizBrii 

Unitatea de mBsurB a cantitBぢii de informaぢie –bitul 
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ăăăăăăăăăăConvertizorulă deă frecven郡< este un echipament 
electronic care comand< 群i controleaz< viteza de rota郡ie 
a unui motor de curent alternativ prin reglarea frecven郡ei 
群i m<rimii tensiunii de alimentare a motorului. 
         De群i principiul de func郡ionare a r<mas acela群i din   
anii ’60, convertizoarele au suferit foarte multe 
modific<ri pe parcursul anilor, cele mai mari datorându-

se evolu郡iei elementelor constructive semiconductoare 群i 
mai ales a microprocesoarelor. Datorit< cre群terii 
constante a nivelului de automatizare a proceselor 
industriale, nevoia de control automat cu o precizie 群i 
eficien郡< sporit< este tot mai mare. 
        În automatiz<rile moderne convertizoarele de 
frecven郡< sunt o component< important< datorit< nevoii 
de control al vitezei, în func郡ie de diver群i parametrii din 
cadrul procesului industrial. Folosirea de convertizoare 
de frecven郡< ofer< utilizato-rului un num<r de avantaje: 
 Economie de energie;  
 Optimizarea proceselor industriale, reducând timpii în 

care linia de producМie este oprit<; 
 MentenanМ< redus<; 
 CondiМii de lucru îmbun<taМite. 
 Au incluse diferite funcМii software şi hardware care 

reduc semnificativ nevoia de echipamente supli-
mentare în instalaМiile în care sunt montate. 

ăăăăăăăăăăToate companiile mondiale, care lucreaz< în 
domeniul automatiz<rilor industriale, produc, de 
asemenea, şi convertizoare de frecvenY< variabil< 
(CFV) cu invertoare autonome de tensiune (IAT) 
modulat< cu frecvenY< înalt< (PWM). Aceste companii 
produc în mas< diferite convertizoare de tensiune joas< 
de la 200 V pân< la 690 V pentru motoare asincrone 
trifazate cu puteri de la 0,12-110 kW sau 55-560 kW 
pentru mecanisme industriale. 
      Domeniile de utilizareă ale convertizoarelor de 
frecvenY< se l<rgesc tot mai mult pe an ce trece. Dintre 
aceste domenii cele mai importante sunt urm<toarele: 
mecanismele şi maşinile de ridicat, ascensoarele şi 
telefericele, mecanismele de înc<rcare şi desc<rcare, 
automatele de împachetare şi fasonare, mecanismele 
cu moment de inerYie mare, industria metalurgic< şi de 
fabricare a hârtiei şi cartonului, industria alimentar< şi 
chimic<, industria textil< şi de prelucrare a lemnului, şi 
multe altele. 

ăăăăăăăăăMicrocontroler-ul  este un microcircuit 
care încorporeaz< o unitate central< (CPU) şi o 
memo-rie împreun< cu resurse care-i permit 
interacYiunea cu mediul exterior. 
Resursele integrate la nivelul microcircuitului ar 
trebui s< includ<,ăcel puYin, urm<toarele compo-

nente: 
a. o unitate central< (CPU), cu un oscilator intern 
pentru ceasul de sistem; 
b. o memorie local< tip ROM/PROM/EPROM/FLASH 
şi eventual una de tip RAM; 
c. un sistem de întreruperi; 
d. I/O - intr<ri/ieşiri numerice (de tip port paralel); 
e. un port serial de tip asincron şi/sau sincron, 
programabil; 
f. un sistem de timere-temporizatoare/num<r<toa-re 
programabile; 
     Utilizarea unui microcontroler constituie o 
soluYie prin care se poate reduce dramatic 
num<rul componentelor electronice precum şi 
costul proiect<rii şi al dezvolt<rii unui produs. 

            Un controler ("controller"–eng.), este  o 
structur< electronic< destinat< controlului  unui 
proces sau  a unei interacYiuni caracteristice cu 
mediul exterior, f<r< s< fie necesar< intervenYia 
operatorului uman. Primele controlere  au fost 
realizate în tehnologii pur analogice, folosind 
componente electronice discrete şi/sau  
componente electromecanice (de exemplu  relee). 
Cele care fac apel la tehnica numeric< modern< au 
fost realizate iniYial pe baza logicii cablate (cu 
circuite integrate numerice standard SSI şi MSI ) 
şi a unei electronici analogice uneori complexe, 
motiv  pentru care "str<luceau" prin dimensiuni 
mari, consum energetic pe m<sur< şi  o  fiabilitate 
care l<sa de dorit. 

Convertizoare industriale moderne 
de frecvenY< variabil< 

MICROCONTROLER 
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ing. Viorica Lungu 

    Pentru c< utilizarea lor este de foarte ori sinonim< cu ideea de control microcontrolereleăsunt utilizate  
în:robotic< şi mecatronic<;automatizarea  procesului de fabricaYie-producYie: CNC -comenzi numerice 
pentru maşinile unelte; automate programabile –PLC;  linii flexibile de fabricaYie, etc.; mijloacele  
moderne de m<surare - instrumentaYie (aparate de m<sur<, senzori şi traductoare);medicin< etc.  

Elev Niacşu Dorina  



ăăăăRTUă-ăUnit<YileăTerminaleă
Comandateă laă DistanY<ă - 
(Remote Terminal Unit)ă 
realizeaz< conexiunea cu 
echipamentele supravegheate, 
citesc starea acestora (cum ar 
fi poziYia deschis/închis a unui 
releu sau valve), citesc 
m<rimile m<surate cum ar fi 
presiunea, debitul, tensiunea 
sau curentul. RTU pot 
controla echipamentele trimi-
Yând semnale, cum ar fi cel de 
închidere a unui releu sau 
valve sau setarea vitezei unei 
pompe. 

ăăăăPLCă -Controllereă logiceă
programabileă (Pogrammable 
Logic Controller)  este un mic 
computer cu un microprocesor 
folosit pentru automatizarea 
proceselor cum ar fi controlul 
unui utilaj într-o linie de 
asamblare. Programul unui 
PLC poate adesea controla 
secvenYe   complexe şi de cele 
mai multe ori este scris de c<tre 
un inginer. Programul este apoi 
salvat în memoria EEPROM.  
PLC-urile citesc starea 
comutatoarelor, a indicatoarelor 
de temperatur<, de poziYie s.a. 
PLC-urile comand< motoare 
electrice, pneumatice sau 
hidraulice şi relee magnetice. 
Intr<rile/ieşirile pot fi externe 
prin module I/O sau interne. 

 HMIă -ă InterfaYaă om-

maşinaă -ă (Human Machine 
Interface)ă -ă are rolul de a 
aduna, combina şi structura  
informaYiile din PLC printr-o 
form< de comunicaYie. Un HMI 
elaborat, poate fi de asemenea 
conectat la o   baz< de date 
pentru realizarea de grafice în 
timp real, analiza datelor, 
proceduri de întreYinere 
planificate, scheme detaliate 
pentru un anumit senzor sau 
utilaj, precum şi metode de 
depanare a sistemului. 

 

Avantaje -Pentru companiile de mentenanY< şi 
service: :  
- uşurinY< in diagnosticarea problemelor;  
- posibilitatea utiliz<rii unui program de service 
computerizat;  

Avantaje - Pentru manager: 
- control şi monitorizare centralizate sau de la distanY<;  
- posibilitatea de integrare a informaYiilor  primite de la 
diferite echipamente, pentru o analiz< eficient<;  
- cost de operare redus;  
- utilizarea eficient< a resurselor şi serviciilor; 
productivitate crescut<;  
-diagnosticarea rapida a alarmelor şi a avariilor.  

Infrastructuraă deă comunicaYie - Sistemele SCADA folosesc  conexiuni radio, seriale sau conexiuni 
modem în funcYie de necesit<Yi. Pentru amplasamente mari cum ar fi c<i ferate sau staYii de alimentare 
sunt folosite de asemenea conexiuni Ethernet şi IP/Sonet. 
    Principalii parametri care pot fi monitorizaYi sunt: nivelul tensiunii, curenYi absorbiYi, puteri- activ< 
sau reactiv<, energie electric< sau termic<, distorsiune armonic< THD, factor de putere cos l, sau 
niveluri lichide şi solide, volum material şi cantitate, debite, temperaturi, umiditate, presiune, etc. 

ăăăăăăăăăăăăăSCADA este prescurtarea pentru Monitorizare,ăControlă şiă AchiziYiiă deăDate (Supervisory 
Control And Data Acquisition). Termenul se refer< la un sistem  amplu de m<sur< şi control a proce-

selor chimice, fizice sau de transport. O aplicaYie SCADA va aduce un proces tehnologic, oricât de 
simplu sau de complex, pe ecranul calculatorului. 
    Un sistem SCADA include componentele: HMI, controllere, dispozitiveădeăintrare-ieşire, reYele, 
software şi altele. 

    Structura acestor sisteme este ierarhic<, organizat< pe trei nivele: 
nivelul de m<surare şi intervenYie, nivelul de achiziYie date si 
nivelul de monitorizare şi control. 
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Structuraăunuiărobot 
       Indiferent de obiectiv (poziYionare sau 
efectuarea unor operaYii tehnologice ) roboYii 
industriali ( RI ) trebuie s< pozitioneze şi s< 
orienteze un obiect în spaYiu. Fixarea şi orientarea 
unui corp în spaYiu se face cu ajutorul a şase 
parametrii : trei pentru poziYie şi trei pentru 
orientare. Aceasta se poate realiza prin rotaYii, 
translaYii sau rotaYii combinate cu translaYii. 
         Sistemul mecanic al unui robot industrial are 
urm<toarea structur<: 
 dispozitiv de ghidare; 
 dispozitiv de prehensiune (prindere cu ajutorul 

mâinii mecanice).  
Dispozitivul de ghidare are rolul de a realiza 

deplasarea se compune din : 
 mecanismul generator de traiectorie ; 
 mecanismul de orientare . 

Mecanismul generator de traiectorie are rolul de 
a poziYiona în spaYiu punctul caracteristic, 

deplasându-l din poziYia iniYial< în cea final<. 
Cum poziYia unui punct în spaYiu este definit< 
prin intermediul a trei coordonate, rezult< c< 
mecanismul generator de traiectorie trebuie s< 
aib< trei grade de libertate. 

Mecanismul de orientare trebuie s< 
realizeze orientarea în spaYiu şi  trebuie s< aib< 
trei grade de libertate. 

Deci dispozitivul de ghidare trebuie s< aib< 
minimum şase grade de libertate pentru a 
realiza poziYionarea şi orientarea unui corp 
( pies< sau scul< ) în spaYiu. 
Mişcarea de poziYionare se poate realiza utili-

zând trei cuple cinematice de 
rotaYie (R ) sau     translaYie (T ).  
Existã 8 combinaYii posibile de 
rotaYii şi translaYii şi acestea sunt : 
RRR , RRT , RTR , RTT , TRR , 
TRT , TTR , TTT.  

        Specialiştii din domeniu sunt unanimi de acord,  c< resursa uman< este şi va fi resursa  cea mai important< a 
unei organizaYii reprezentând  motorul principal în obYinerea, la cote superioare, a performanYelor fiec<rei 
organizaYii. De asemenea susYin c<  tehnologia, în special, şi întreaga societate, în general, p<şeşte într-un alt ciclu 
de dezvoltare.  Dihotomia „high-tech”ă şi „high-touch” exprim<, poate cel mai bine, perioada de tranziYie dintre 
dou< ere, cea mai veche societate industrial<,ă şi cea nou< –  societatea informatic<.ă Substantivele limbii sunt 
specifice societ<Yii industriale. Ele trebuie   înlocuite cu verbe. Substantivele reprezint< concepte despre „lucruri” în 
timp ce verbele semnific< acYiune, transformare. În viitorul previzibil obiectele, aşa cum ni le reprezent<m ast<zi, 
vor înceta s< mai existe. Obiectele trebuie s< conduc< la conexiuni, procese şi modele de schimbare. 

RoboYiăindustriali 
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     Cuvântul `robot`ă a fost folosit pentru prima datã în sensul acceptat ast<zi în anul 1920 de c<tre 
scriitorul ceh K. Capek , care l-a preluat din limba ceh< unde înseamnã “munc< grea”.  
În present exist< mai multe definiYii ale roboYilor industriali, ele fiind standardizate de principalele Y<ri 
industrializate. 
      Primul robot industrial a fost folosit în anul 1963 la uzinele Trenton ( S.U.A.) ale companiei 
General Motors.  De atunci şi pân< ast<zi num<rul şi performanYele roboYilor industriali au crescut în 
continuu , g<sindu-şi noi utiliz<ri , ast<zi putând fi folosiYi în toate sferele de activitate. 
      Robotul inteligent îşi decide comportamentul pe baza informaYiilor primite prin senzorii pe care îi 
are la dispoziYie şi prin posibilit<Yile sale de recunoaştere.  

ŞtiaYi c< ……  …In 2011, num<rul roboYilor folosiYi de companiile din întreaga lume se ridic< la 8,6 
milioane unit<Yi,ăconform statisticilor publicate de International Federation of Robotics. 
…Un studiu efectuat pe plan internaYional arat< urm<toarele motive care conduc la 
introducerea roboYilor: creşterea productivit<Yii — 25ș din cazuri; îmbun<t<Yirea calit<Yii 
— 15ș;  operaYii nocive pentru om — 25ș; lipsa forYei de munc< — 1oș;   flexibilitatea 
fabricaYiei — 10ș;   îmbun<t<Yirea controlului — 1Oș; 
… O condiYie  a folosirii roboYilor este fiabilitatea lor, ei trebuie s< funcYioneze între dou<  
defect<ri  peste 400 ore. Un robot se amortizeaz< în aproximativ 3 ani. 

Dr.ing.ăăMih<ilescuăAurelia 

Ce ne rezerv< viitorul? Elev Antache Ramona  



        Automatizarea  constituie  etapa în care omul 
este preocupat s< creeze mijloace materiale care s< 
reduc< sau s< elimine complet intervenYia sa direct< 
în desf<şurarea proceselor de producYie. 
 Termenul "automat" provine de la cuvântul grecesc  
"automatos" având semnificaYia "din impuls 
propriu". Înc< din antichitate prin "automatos" se 
înYelegea "o maşin< care se mişc< singur<". Acest 
sens se p<streaz< pân< în prezent. 
ăăăăăăăMaşiniă unelteă automate  execut< toate fazele 
de lucru şi auxiliare  necesare prelucr<rii unei piese, 
inclusiv mişc<rile auxiliare de alimentare-evacuare 
cu semifabricate, în mod automat, f<r< intervenYia 
direct< a omului. IntervenYia operatorului uman este 
totuşi necesar< pentru: alimentarea periodic< cu 
semifabricate, reglarea iniYial< a maşinii, reglarea 

periodic< a sculelor, controlul periodic al calit<Yii 
pieselor, eliminarea avariilor. Maşina-unealt< 
automat< trece automat la prelucrarea urm<toarei  
piese. 
          Calculatorul  a  reuşit  s<  fac<, în dome-

niul tehnologiilor de fabricaYie, trecerea de la 
maşina-unealt<  tradiYional<  la maşina informa-

tizat<, capabil<  s< acYioneze inteligent. 
      Pe m<sur< ce tot mai multe procese sunt 
automatizate, iar roboYii devin mai sofisticaYi,  
societatea  va trece  printr-o transformare la  sca-

r<  larg<, de proporYii  similare  revoluYiei  
industriale. 

    EvoluYia maşinilor unelte din epoca modern<  se datoreaz< 
dezvolt<rii componentelor electronice, cât şi al aplic<rii 
informaticii industriale,  caracterizat< prin creşterea  flexibi-
lit<Yii, a memoriei  calculatoarelor  şi a vitezei de operare.  
Dar o contribuYie important< în dezvoltarea  Maşinilor –
unelte au avut şi dezvoltarea mijloacelor de m<surare a 
dimensiunilor şi a materialelor pentru fabricarea sculelor.  Etape în dezvoltarea  mijloacelor de m<surare:  1850-

fabricaYia şublerului (precizie 0,1mm); 1867- micrometre 
(precizie 0,01mm);ă1907-minimetre (precizie 0,001mm). 

 Etape  semnificative  în  apariYia  
materialelor pentru  fabricarea  
sculelor: la început-oYeluri carbon; 

1900-oYelurile rapide; 1940-carburile 
metalice; 1950-materiale mineralo-

ceramice; 1970-diamante artificiale.  

    Din reperele importante a acestei 
evoluYii putem reYine  c<teva date 
importante :  
 1765-prima  maşin< de alezat cilindrii, 
realizat<  de Smeaton; 
 1797 -primul strung realizat de 
Maudsley;   1815ă–Rabotez<;   
1820-Frez<; 1838-Strung carusel;  
1845-Strung revolver;1846-Şeping; 
1861-Strungul multiax; 1870ă–Strungul 
automat; 1878-Maşina de rectificat; 
1902-Maşina de broşat; 
1922- Maşina de copiat electric;  
1952-Maşina cu comand< numeric (NC); 
 1972-Sisteme flexibile 

 de prelucrare;   
1986-Sisteme CIM.   

AUTOMATIZAREAă  MAŞINILOR   UNELTE  
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Dezvoltarea proceselor de producYie a fost posibil< datorit< progreselor realizate în domeniul 
materialelor, al tehnologiilor de fabricaYie, al sistemelor de acYionare şi al automatiz<rii, ajungându-se 
în zilele noastre la o gam< foarte larg< de maşini-unelte. 

In evoluYia maşinilor-unelte, se pot identifica c<teva repere istorice  importante datorate unor 
vizionari. Primele realiz<ri consemnate de istorie, apar în secolele XV – XVI, în perioada renaşterii 
europene, prin lucr<rile lui Leonardo da Vinci care a conceput şi realizat strunguri, maşini de g<urit, 
fier<straie, maşini de rectificat şi maşini automate de ascuYit ace. Iar în secolul al XVIII-lea inventarea 
maşinii cu abur de c<tre James Watt marcheaz< începutul revoluYiei industriale şi d< un puternic impuls 
dezvolt<rii maşinilor-unelte  ce vor evolua continuu. 

ing.GuguilB 
Claudia-Liliana  

Ing Anghel   Maria  

http://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=masini%20unelte&source=images&cd=&cad=rja&docid=NPG2LV6W3_4CtM&tbnid=mkJyqeMwxmzMtM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.oferteutilaje.ro%2Futilaje.php%3Futilaj%3DMasini_unelte%26id_firma%3D63%26id_produse%3D113%26vanz
http://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=masini%20unelte&source=images&cd=&cad=rja&docid=0YP_3z2k3wzN9M&tbnid=qN9hEME7lTCcxM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.kerekesandco.com%2F&ei=4jYSUZ-pN8nUswaOmYGwBQ&bvm=bv.41934586,d.ZG4&psig=AFQjCNG1jQcbDbjgE92eWXBi


Programarea manual< a maşinilor presupune scrierea direct< a codului programului-pies<, eventual 
folosind un editor de texte specializat. 
Proiectarea asistat< de calculator a proceselor de prelucrare face necesar< folosirea unei aplicaYii 
specializate, integrat< în aplicaYia de proiectare sau independent. Aceste aplicaYii permit preluarea 
modelului geometric al piesei, definirea semifabricatului, a sculelor, definirea prelucr<rilor necesare şi 
simularea prelucr<rii. În final ele genereaz< programul-pies< şi permit transferul acestuia la maşin<. 
Indiferent de soluYia adoptat<, realizarea programului-pies< presupune cunoaşterea program<rii 
manuale. extrem<, în ambele direcYii.  

f.ăTestareaăprogramului-pies< 

Testarea programului-pies< const< în executarea acestuia pas cu pas cu 
semifabricatul demontat şi apoi execuYia primei piese. Dup< execuYia primei piese 
se pot m<sura dimensiunile critice, precis tolerate, şi se pot introduce din panoul 
maşinii mici corecYii pentru a aduce toate dimensiunile în cadrul câmpului de 
toleranY< în poziYia dorit<. Dup< aceste reglaje maşina poate fi predat< operatorului 
în vederea prelucr<rii restului pieselor din lot. 

CentreădeăprelucrareăprinăstrunjireăînăsistemeădeăfabricaYieăasistat< 

c.ăReglareaădispozitivuluiădeă
prindereăaăpiesei 

Majoritatea pieselor sunt prinse 
în universalul cu trei bacuri, iar 
strângerea acestora este reali-
zat< prin acYionare hidraulic<. 
 

d.ăStabilireaăoriginiiăăpiesei 
PoziYia originii piesei se 
stabileşte în momentul 
realiz<rii programului-pies<. 
Impunerea pe maşin< a 
poziYiei originii presupune 
plasarea unui semifabricat în 
universal şi aducerea uneia 
dintre scule în poziYia din 
figur<..  

b.ăAlimentareaăcuă 
sculeăăaşchietoare 

Suportul indexabil (turela) permite 
plasarea a 12 scule aşchietoare 
destinate prelucr<rilor interioare sau 
exterioare.Blocarea cuYitelor  
de exterior se realizeaz< cu  
o pan< acYionat< de dou<  
şuruburi. 
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        Centrele de prelucrare cu comand< numeric< sunt echipamente tehnologice a c<ror productivitate şi 
precizie fac posibile realiz<ri deosebite.  
       În cazul prelucr<rii unei piese pe maşini universale, dup< realizarea proiectului reperului (desen de 
execuYie), un tehnolog stabileşte tehnologia. El o prezint< sub forma unui plan de operaYii, prelucrarea 
prin strunjire fiind una dintre filele planului. Executantul (muncitorul) va echipa maşina cu sculele şi 
dispozitivele prev<zute de tehnolog şi va putea începe execuYia reperelor. 

CunoştinYeădeăprogramareămanual<ăaăm.u.c.n  

e.ăTransferulă
programului-pies< 

Practic reglarea maşinii 
este încheiat< în acest 
moment. Urmeaz< intro-

ducerea programului-
pies<, care presupune fie 
tastarea lui de la panoul 
echipamentului, fie trans-

ferul de la calculatorul pe 
care acesta a fost realizat.  

Dr.ăingăMih<ilescuăAureliaă 

Reglareaăcentruluiădeă 
Prelucrareăă 
-În cele ce urmeaz< se  
va urm<ri reglarea unui  
centru de prelucrare . 

CunoştinYeădeăoperareăMaşinile cu comand< numeric< sunt deservite de un operator. În cazul prelucr<rii unui 
lot de piese, operatorul alimenteaz< maşina cu semifabricate, modific< sau stabileşte originea piesei, apas< 
butonul de pornire a prelucr<rii, m<soar< dimensiunile critice obYinute şi modific< eventual valorile corecYiilor 
de compensare a uzurii sculelor. 

a.ăPornireaămaşinii 
Pornirea unei maşini cu comand< numeric< cuprinde mai multe 
acYiuni. 
Pentru echipamentul ales, paşii sunt urm<torii: 
- punerea sub tensiune; 
- pornirea echipamentului de comand< numeric< şi alimentarea 
sistemelor de forY< (electrice, hidraulice); 
-deplasarea saniei suportului portcuYit în poziYia extrem<, în 
ambele direcYii.  



ăăăăăăă 
 

 

      Conceptul de automatizare 
flexibil< a ap<rut ca urmare a 
reuninii’’inteligenYei’’calculator
ului electronic cu manipula-

toarele mecanice, în scopul 
automatiz<rii unor operaYii sau 
grupe de operaYii, dintre care 
menYion<m : sudarea diverselor 
repere, alimentarea maşinilor-
unelte, vopsire, operaYii de 
asamblare şi montaj, etc. 
       În domeniul lucr<rilor de 
asamblare care solicit< mai mult 
personal,  au fost  realizaYi   
roboYi pentru asamblare  care 
recunosc forme şi poziYii ale 
componentelor. 
        Montajul este o parte a 
procesului de producYie, inclu-

zând operaYii de manipulare, 
asamblare  şi verificare. 
    Introducerea roboYilor şi 
manipulatoarelor în procesele de 
montaj a fost impus<, în  primul 
rînd, de necesit<Yile  de 
mecanizare  şi automatizare  
datorit<   ponderii  tot  mai 
ridicate a operaYiilor de montaj  
în manopera  total< a produselor. 
    Asfel, montajul    consum< o  
pondere  diferit<  în funcYie de 
tipul aplicaYiilor  şi anume : 
- la produsele  fabricate în serii  

mici  (maşini şi utilaje  complexe,  
pentru  industria  chimic<, extrac-

tiv<,  metalurgic<,etc.) montajul    
consum<  45-70ș din manopera  
total<  a produsului; 
- la produsele  fabricate  în serie 
mare (industria  constructoare de  
automobile şi  piese de schimb, 
etc.) ponderea  manoperei  de 
montaj  se ridic<  la 20-30ș din 
manopera  total<. 
        Din acest motiv, montajul 
este, în comparaYie cu alte operaYii 
tehnologice,  este deficitar  în 
privinYa gradului  de automa-

tizare.  Domeniul  în care utiliza-

rea  roboYilor este  avantajoas< din 
punct de vedere  economic  îl 
constituie  montajul  produselor 
cu  circa 20 de repere executate  
în  mai multe variante, cu timpul 
de tact de 10-30 s. În aceste 
cazuri, se poate asigura eficienYa 
în preg<tirea pieselor pentru 
montaj  şi pentru  manipularea 
lor.Se  consider< c<  roboYii  sunt  
prea înc<rcaYi  dac< execut<  8-10 
operaYii diferite. În aceste  cazuri, 
apar greşeli  şi defecYiuni  frec-

vente în liniile de producYie. 
     Utilizarea roboYilor  în operaYii 
de montaj  prezint<  o serie de 
avantaje: 
- programarea  permite  adaptarea  
la  diferite  funcYii de montaj; 
- roboYii  ofer<  posibilit<Yi  mai  

variate  de manipulare  şi  
aşezare a pieselor; 
- utilizarea  senzorilor permite ca 
robotul  s< efectueze şi alte 
operaYii  legate de montaj: înc<r-
carea, sortarea, controlul proce-

sului etc.; 
- prin  implementarea  roboYilor, 
se poate reduce num<rul de 
echipamente periferice necesare 
în condiYiile în care calitatea 
montajului creşte; 
- planificarea  producYiei  se face 
mai simplu. 
           
 

 

 

 

 

 

 

 

Dezavantajele roboYilor industriali  
aplicaYi la montarea automat<  
sunt  legate de: 
- durata  unui  ciclu de montaj  
este mai mare decît cea realizat< 
de automatele specializate; 
- costul unui robot de montaj  
este, în general, mai mare decît 
cel al automatelor  specializate 
acYionate  pneumatic  sau  
mecanic. Sursa - http://ro.scribd.com/ 
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….DistribuYia roboYilor industiali din lume, la finele anului 2010, dup< domeniile 
de aplicarea fost : operaYii de manipulare-38,8ș; sudareăşiălipire-29,8ș; 
pulverizare-4,1ș; prelucrare-2,2ș; asamblare şi dezasamblare-9,2ș; alte procese- 
10ș. 
….Societatea de Robotic< din România a publicat existenYa la finele anului 2010 a 
unui num<r de 317 roboYi funcYionali  ce lucreaz< în diferite sectoare 
industiale :industria metalelor, al construcYiei de maşini, industria 
automobilelor ,materiale de constucYii şi materialului  rulant. 
….SMART este ultima genera郡ie de Robo郡i  care acoper< toate categoriile de 
sarcin< util< şi aplicaYii. Aplica郡iile includ sudur<, turn<torie, manevrare/paletizare 
şi etanşare/lipire. 

Ştiaぢi cB…  

http://ro.scribd.com/doc/51662322/CAP8-aplicatiile-robotilor-industriali
http://www.wall-street.ro/articol/Auto/138856/in-vizita-pe-platforma-dacia-de-la-mioveni-o-uzina-mai-robotizata/galerie/Dacia-Mioveni/1611/20425.html


         Tehnologia  asambl<rii prin 
sudare, este  caracterizat<  prin  
oboseal<,ă monotonieă şiă
nocivitateă ridicat<.  Dezvoltarea 
sud<rii, ca proces tehnologic 
esenYial  pentru industria  ulti-
melor  decenii este puternic  mar-
cat< de mecanizare şi auto-

matizare.  
      Înlocuirea operatorilor umani 
de c<tre  roboYi reprezint<  actual-
mente  unica modalitate de a 
asigura o bun< calitate, conco-

mitent cu reducerea costurilor de 
fabricaYie. 

    RoboYii sunt utilizaYi cu succes 
în numeroase sisteme de sudare. 
RoboYii de sudare pot fi utilizaYi 
în operaYii de sudare de tip MIG,ă
TIG,ăArc,ăsudareăelectric<ăprină
puncte,ă sistemă YAG/C02ă laser.   
AplicaYiile de sudare robotizate 
ofer< o bun< flexibilitate a 
mişc<rilor, precizie în urm<rirea 
unor traiectorii impuse de 
procesul tehnologic, repeta-

bilitate. Timpii de lucru pot fi 
reduşi printr-o proiectare 
corespunz<toare  a  instalaYiei şi 

programare competent<. RoboYii 
de sudare trebuie s< permit< 
poziYionarea corespunz<toare  a 
dispozitivului  de  sudare în 
raport cu reperele care urmeaz< 
s< fie sudate. În funcYie de tipul 
de sudare, dispozitivele de 
sudare trebuie alimentate cu 
energie electric<, sârm< 
electrod, gaz protector. Sistemul 
de acYionare al roboYilor de 
sudare este electric sau 
hidraulic. Sistemul de comand< 
asigur<, în funcYie de tipul de 
sudare realizat<, conducerea pe 
o traiectorie punct cu punct, 
multipunct sau traiectorie 
continu<. 

      Schimbarea staYiei de lucru se 
face manual de c<tre operator 
prin rotirea mesei. 
           Robotul industrial şi dula-

pul de comand<, sursa şi acceso-

riile precum şi sistemul de cur<-

Yare a capului de sudare sunt 
montate pe cadrul metalic. Toate 
cablurile sunt montate în canale 
speciale, protejate de praf sau 
eventuale deterior<ri de natur< 
mecanic<. Montat tot pe cadrul 
metalic este şi gardul de protecYie. 
Acesta dispune de o uş< de 
vizitare pe unde se poate ajunge 
în interior pentru eventuale 
lucr<ri de programare. 
     Pentru a asigura suduri de 
calitate, celula robotizat< 
compact<  conYine: sursa de suda-

re (cu sudare) în impulsuri, sistem 
de avans sârm< controlat cu 
vitezometru, pachete de furtune 
cuplabile la ambele capete, 
pistolet r<cit cu ap< şi sistem 
anticoliziune, cur<Yire mecanic< a 
pistoletului de sudare precum şi 

supravegherea arcului electric 
cuplata direct la dulapul de 
comand< sunt doar c<teva detalii 
care, introduse în producYie, 
asigur<  o calitate excepYional< a 
sudurii cât şi o productivitate  
optim<. 

Oă celulaă compact<ă robotizat<ă
pentruă sudare, este un sistem 
robotizat construit pe o platforma 
metalic<, cu garduri de protecYie 
şi toate accesoriile necesare.  
http://www.roboti.ro/ 
Avantajul unui astfel sistem, este 
ca în momentul desc<rc<rii 
(livrarii), celula este deja gata de 
funcYionare. Beneficiarul trebuie 
doar s< o racordeze la curent, gaz 
de protecYie, sârma de sudare şi 
aer comprimat, şi poate lucra cu 
ea.Astfel se asigur< un timp 
minim de introducere a tehnicii 
robotizate de sudare  
         Celula robotizat< compact<  
dispune de o mas< rotativ< cu 2 
staYii de lucru. În timp ce opera-

torul monteaz< sau demonteaz< 
piesa de prelucrat la o staYie, 
robotul sudeaz< la staYia 2.  
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"Educaぢia este cea mai 
puternicB armB care 
poate schimba lumea." 

- Nelson Rolihlahla 

NelsonăRolihlahlaăMandela 
(n. 18 iulie 1918) este un om 
politic sud-african, care a fost 
primul pre群edinte al Africii de 
Sud ales prin vot universal, iar în 
1993 i s-a decernat Premiul 
Nobel pentru Pace 

ElevăăăIacobăIonuY 

elev RacoviぢB Cristinel  

http://ro.wikipedia.org/wiki/18_iulie
http://ro.wikipedia.org/wiki/1918
http://ro.wikipedia.org/wiki/Africa_de_Sud
http://ro.wikipedia.org/wiki/Africa_de_Sud
http://ro.wikipedia.org/wiki/Vot_universal
http://ro.wikipedia.org/wiki/1993
http://ro.wikipedia.org/wiki/Premiul_Nobel_pentru_Pace


        Conceptul de “Smartă Grid” reprezint< o 
viziune pentru o modernizare  digital<  a  re郡elelor 
de distribu郡ie 群i transport a  energiei electrice, atât 
pentru a optimiza exploatarea  actual< cât 群i 
pentru a deschide noi pie郡e pentru produc郡ia de 
energii alternative.O re郡ea inteligent<(Smart Grid) 
livreaz< energia electric< de la produc<tori la 
consumatori utilizând tehnologie digital<, cu 
scopul de a reduce consumul, costul 群i pentru a 
cre群te fiabilitatea re郡elei .   
      Speciali群tii  în domeniul  au implementat  în 
ultimul  deceniu mai multe tipuri de sisteme, care 
fiecare în parte pot fi asociate conceptului de 
SMART GRID :  Sisteme de telegestiune (la nivelul consuma- 

torilor  industriali); 

 Sisteme de monitorizare a consumului de energie 
electric< 群i a altor forme de energie (atât la nivelul unor 
consumatori industriali cât 群i la nivelul utilit<郡ilor de 
producere, transport, distribu郡ie sau furnizare a energiei);  Sisteme de tip SCADA (atât la nivelul unor 
consumatori industriali, a unor sta郡ii electrice de transport 
群i distribu郡ie 群i dispecerate locale sau chiar regionale);  Sisteme integrate de comand<-control-protec郡ii (atât la 
nivelul unor consumatori industriali, a unor sta郡ii electrice 
de transport 群i distribu郡ie sau în centrale electrice);  Sisteme de m<surare sincron< a fazorilor (la nivelul 
re郡elei electrice de transport).  Aplica郡ii software de analiz< centralizate pentru 
automatizarea distribu郡iei (calculul regimului permanent în 
timp real, modele pentru operarea sistemului cu generare 
semnificativ< din surse distribuite etc.). 
     No郡iunea de SMARTă GRIDă la nivelul distribu郡iei de 
energie electric< poate fi asociat< cu tehnologii de 
automatizare  a distribu郡iei. ă ă SoluYiileă Smart-Gridă
deschid calea c<tre viitorul afacerilor din domeniul 
energiei electrice.  

 

sauăTehnologiiăinteligenteăpentruăenergie  

arhitect modernist. Odat< cu evolu-

Yia tehnologic<, termenul de 
SMARTăBUILDING a c<p<tat noi 
definiYii şi utiliz<ri. 
      Dac< în perioada anilor 1970, 
aceast< noYiune era folosit< pentru 
spaYiile care încorporau tehnologii 
de eficientizare a energiei utilizate, 
mai târziu, odat< cu dezvoltarea 
rapid< a PC-ului şi a tehnologiilor 
moderne (1980), pentru locaYiile 
care deYineau obiecte controlabile 
prin intermediul calculatorului, în 

zilele noastre acest concept întruneşte 
caracteristicile unui sistem de 
management al cl<dirii şi asimileaz< 
toate definiYiile utilizate anterior. 
    O cl<dire inteligent< are compo-

nente active (inteligente) care 
acYioneaz< în cadrul subsistemelor  
din alc<tuirea spaYiului, mai multe 
astfel de subsisteme fiind capabile de 
interacYiuni în interiorul unui sistem 
central. 

       Casa inteligent< este spaYiul fie 
el locuinYa, birou, casa de vacanY<, 
care utilizeaz< tehnologii moderne 
pentru automatizarea sistemelor şi a 
aparatelor aflate în acesta.O casa 
inteligent< va asigura confort, 
securitate,  siguranY< şi economie. 
http://www.climatherm.ro/ 
ăăăăăNoYiuneaădeăcas<ăcuă inteligenY<ă
care s< se adapteze cerinYelor persoa-

nelor care locuiesc într-un asemenea 
spaYiu a ap<rut înc< din 1920, con-

cept introdus de Le Corbusier, 
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Ing. Anghel Maria  

Casaăinteligent<ăăSmartăHomeă(Building)ă 

AvantajeăfaY< de instalaYiile electrice clasice: 
Confortă- Exist< mijloace moderne pentru a controla acest sistem, cum sunt  
telecomanda, grupuri de butoane, control prin computer, telefon , Internet sau voce.  
Automatizare-ăO mare parte a funcYiilor şi acYiunilor pot fi programate s< funcYioneze complet automat. Aceasta 
înseamn< c< pornind de la anumite acYiuni (modificarea temperaturii, luminii sau mişcare) comanda necesar< este 
executat< automat .  
InformaYieă - Sistemul este conectat la un computer şi datorit< acestui fapt utilizatorul are accesul imediat la 
informaYii despre toat< aparatura din cl<dire. 
Economieă- Principalele economii le reprezint< cele de energie, care pot fi realizate printr-o reglare adecvat<. 
SiguranYaă - Alarma este parte integrant< a acestui sistem, funcYiile ei sunt pre-programate în unitatea central<. 
Componentele sunt reprezentate de senzori PIR, contacte magnetice, tastaturi, sirene. Prin utilizarea modulului 
GSM este posibil s< transmiteYi informaYii la o firm< de monitorizare sau direct pe telefonul mobil. 

Elev Porumb Viorel  



Pentruăconsumatori: 
Beneficiile soluYieiă– posibilitatea de a 
controla consumul; şi modificarea 
obiceiurilor de consum, consumând even-

tual energie în alte momente ale zilei 
pentru a profita de tarife mai mici; 
Riscuri -  acces neautorizat  la date; 
Obstacoleăă-ăeconomice – costuri & lips< 
finanYare; 
M<suriă -ă asigurarea integrit<Yii şi 
confidenYialit<Yii datelor în reYelele de 
comunicaYii. 

Pentruăindustrie:ă 
Beneficiile soluYiei– economii de cost şi timp, acurateYea 
datelor, evaluarea precis< a consumului prin eliminarea  
consumului  estimat; reducerea  costurile ridicate ale 
stoc<rii de energie; 
Riscuri-  folosire  neautorizat<  a  serviciilor  oferite  în 
cadrul  SM; 
Obstacoleă – reacYia consumatorilor privind  nece-sitatea  
protecYiei datelor personale şi asigurarea dreptului  la viaY<  
privat<; 
M<suriă- echipamente conforme standardelor de securi-

tate, apte s< previn<  intruziuni  neautorizate; 
             - echipamente accesate pe baza< de control de 

securitate şi autentificare. 

,,Atunci când putem mBsura mBrimea despre care vorbim şi o putem exprima printr-un 
numBr, atunci noi ştim ceva despre ea."                       Williams Thomson lord Kelvin  
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WilliamsăThomsonălordăKelvină(1824-1907) 
NBscut pe 16 februarie 1824 în Belfast  a absolvit Universitatea din Cambrige(Anglia), şi 
numit  profesor de filozofie  în cadrul  UniversitBぢi din Glasgow.  Este cunoscut pentru: 

teoria temperaturii absolute, calcularea vechimii PBmântului, care la mijlocul anilor 1800 era 
o problemB foarte dezbatutB şi controversatB;a conceput primul telegraf care traversa 

Atlanticul; 

–ăun nou concept  

ăăăăăăăăăăăSMARTăMETERING’ăăreprezint< o suit<  de tehnologii complementare care au la baz< acelaşi 
obiectiv- citirea aparatelor  inteligente de m<sur<. 
    Aparatul inteligent de m<sur< este  un dispozitiv care înregistreaz< un volum semnificativ de date de 
consum, la anumite intervale de timp foarte scurte, permiYând comunicarea bidirecYional<  a acestor date. 

Ştiaぢi cB……. 
……,,Smartămetering”ăeste  un pilon al politicii UE . 
……„SoluYiile de «smartă metering»ă reprezint< un factor crucial în 
funcYionarea eficient< a pieYei europene de electricitate“ a subliniat  Jorge 
Vasconcelos, preşedintele Council of European Energy Regulators. 
….. Conform studiului BERG Insight, 13șă dintre c<minele europene dispun 
de „contoare inteligente“ pentru m<surarea energiei electrice. 
…., piaYa soluYiilor de „smart metering“ destinate consumului de energie 
electric< va creşte anual cu 15,6ș pân< în 2013. 
….. un  studiu, realizat de ABI Research estimeaz< c< peste cinci ani 27ș din 
contoarele electrice din întreaga lume vor fi „smart“.  

C 
ontoarele inteligente sunt instalate în casele consumatorilor 群i permit comunicarea în dublu sens. 
Acestea informeaz< consumatorii cu privire la cantitatea de energie pe care o consum<, iar informa郡iile 
respective pot fi trimise mai departe furnizorilor de energie 群i altor p<r郡i desemnate. Caracteristica 
esen郡ial< a contoarelor inteligente este c< acestea ofer< posibilitatea comunic<rii la distan郡< între contor 

群i p<r郡ile autorizate precum furnizorii, operatorii de re郡ele 群i ter郡ii autoriza郡i sau companiile de furnizare a 
serviciilor energetice. Contoarele inteligente pot m<ri frecven郡a de comunicare între consumator 群i alte p<r郡i 
implicate, sporind în consecin郡< cantitatea de date despre consumator disponibile celorlalte p<r郡i.  

Ing.AnghelăMariaă 



ăăăăăăSistemulăsmartămeteringăVSM-150ădeă
laăVOLTCRAFT® este un sistem inteligent 
de contorizare a curentului, ce furnizeaz< date 
actuale despre consumul de energie 群i despre 
costuri, în timp real, printr-o înregistrare 
continu< a consumului de energie. Pe 
deasupra, datele consumului de energie sunt 
transmise comod prin tehnologie wireless 

c<tre un calculator, unde vor fi prelucrate apoi în 
mod inteligent. 
      VSM-150 este dotat cu un software confortabil 群i 
cuprinz<tor de înregistrare 群i evaluare date. Astfel 
ve郡i avea oricând posibilitatea de a vizualiza 群i 
analiza datele pe monitorul calculatorului. 
http://www.germanelectronics.ro/ 

Semifabricatele  şi piesele de 
m<surat se aduc la roboYii de 
m<sur< cu robocare sau c<i 
transportoare  cu role de 
antrenare, ele  aflându-se  pe 
palete. 
      Organul de lucru al robo-

Yilor de m<sur<   este capulădeă
m<surare , care are  posibi-
litatea  rotirii în dou< plane  şi 
este prev<zut cu  palpatoareă
deă m<surare. Acestea au 
construcYie  diferit<  şi  sunt 
executate  din  corund sau 
rubin.Schimbarea palpatoare-

lor  în corespondenY< cu supra-

faYa de m<surare (pân<  la 10 
buc<Yi) se efectueaz<  automat 
de obicei, palpatoarele de 
schimb  sunt instalate pe un 
cap revolver sau magazin, care 
se amplaseaz<  în  apropierea  
robotului de m<sur<, în partea 

         RoboYiiădeăm<surare sunt 
roboYi industriali cu ajutorul 
c<rora se efectueaz<  controlul  
total al pieselor  prelucrate  în 
timp real, asigurându-se nu 
numai controlul dimensiunilor 
dar  şi controlul formei şi pozi-
Yiei  reciproce a suprafeYelor. 
Aceşti  roboYi dispun de vitez< 
de lucru  ridi-cat<, îns< precizia 
de m<surare este mai mic< 
decît în cazul maşinilor  auto-

mate de m<surare  şi  sunt 
destinaYi utiliz<rii, în special, în 
producYia de serii mijlocii  şi 
mici pentru încorporarea în 
linii automate sau SFF.  
         OperaYia de m<surare se 
efectueaz<  exact la fel ca 
orice operaYie de prelucrare.          
DiferenYa  const< numai în 
faptul c<, în cazul de faY<, 
poziYiile  sunt înzestrate nu cu 
scule de aşchiere ci cu 
aparate de m<sur<. 

opus<  faY< de poziYia  de 
înc<rc<re/desc<rcare a pieselor, 
f<r<  a împiedica aceast< opera-

Yie. Piesele se controleaz< direct 
pe dispozitivele  palet<. Robo-

tul  de  m<surare  trebuie  s<  
aib< dispozitive standardizate 
pentru  identificare, înc<rcare şi 
fixare şi pentru transmiterea  
rezultatelor m<sur<rilor în 
sistemul de comand<.  
       Robotul de m<surare este o 
maşin<  al c<rei principiu de 
funcYionare este bazat pe 
posibilitatea m<sur<rii  depla-

s<rii  capului de m<surare faY< 
de piesa de m<surat, în sistemul 
dat  de coordonate. Robotul de 
m<surare se prezint  ca o varie-

tate de roboYi industriali şi se  
utilizeaz<  la operaYiile de 
m<surare  şi control al pieselor 
şi subansamblelor maşinii. Rolul  
robotului de m<sur< în  industrie 
creşte şi mai mult având în 
vedere dezvoltarea SFF. 

SISTEM INTELIGENT DE CONTORIZARE A CURENTULUI  
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Caracteristici 
 M<surarea  randamentului  

momentan  în fiecare secund<  
 Afi群area exact< a consumului pe 

zi/lun</an chiar 群i cu ora exact< 

 Prognoza consumului de energie 

 Afi群area emisiilor CO2 

Reprezent<ri 
comparative ale 
consumului de 
energie 

Pachetulăinclude 

 Contor curent trifazic VSM-105-60 cu 
element de m<surare VSM-105 

 Gateway VSM-101 V2 cu bloc de 
alimentare de la re郡ea Anten< VSM-101 

 Software Smart Analyzer 
 Manual de utilizare  
 Procesor: procesor Intel® Pentium® III 

(recomandat Pentium 4) sau asem<n<tor  
Sistem de operare: Microsoft® 
Windows® XP cu Service Pack 2 sau 3, 
Wondows Vista® cu Service Pack 1 sau 
Windows 7 (cu câte 32 sau 64 biYi)  

PENTRU MASURARE  

ROBOだII  

INDUSTRIALI   

Ing.Guguil<ăClaudiaă 

ElevăHorYuăIrina 



Teodolitul este un instrument de m<surare a 
unghiurilor orizontale (unghiului faY< de zenit) şi 
verticale (faY< de orizont) , fiind utilizat în geo-

dezie, minerit. M<sur<torile se fac cu ajutorul unui 
stativ care este reglat (calare) perfect orizontal cu 
ajutorul a dou< nivele cu bul< de aer (nivel< 
sferic< şi nivel< toric<). Instrumentul este dotat cu 
o lunet< cu ocular gradat cu rolul de ajutor al 
operatorului pentru vizarea exact< a unui punct de 
pe teren. Unghiurile verticale sau orizontale se 
determin< cu ajutorul unor cadrane gradate 
(goniometru). Predecesorul teodolitului fiind 
Dioptra (antichitate), Azimutalquadrantul (prin 
anii 1500) fiind utilizate în tirangulaYie şi 
astronomie. La teodolitul cu repetiYie prin însu-

marea unghiurilor creşte precizia de m<surare a 
unghiurilor, iar cu ajutorul Tahimetrului cu 
reducYie se pot m<sura distanYa şi gradul unei 
curbe, care în prezent se realizeaz< cu ajutorul 

laserului sau pe cale electronic< (staYii totale). 
        Teodolitul electronic digital Spectra 
Precision DET-2, este construit  pentru aplicaYii în 
domeniul construcYiilor  şi ofer< m<sur<tori precise 
într-o form< accesibil< şi uşor de folosit. DET-2 
are dou< ecrane şi dou< tastaturi pentru 
simplificarea operaYiilor. Caracterele LCD afişate 
sunt mari şi pot fi iluminate pentru citirea cu 
uşurinYa, şi include multe alte opYiuni şi 
parametrii , ofer< o precizie de 2" (afişare 
selectabil< 1" sau 5"), şi include un compensator 
pentru axa vertical<. 
      Teodolitele sunt utilizate în lucr<rile de 
determinare a reYelelor geodezice de triangulaYie, 
de îndesire a acestor reYele, în trasarea pe teren a 
proiectelor şi la urm<rirea comport<rii construc-

Yiilor, adic< în cadrul ridic<rilor geodezice şi ale 
topografiei inginereşti.  

resurselor energetice primare şi 
secundare, necesit< obYinerea 
unor informaYii corecte asupra 
performanYelor energetice ale 
echipamentelor, instalaYiilor şi 
utilajelor.InformaYiile sunt obYi-
nute prin realizarea unor bilanYuri 
sau analize energetice cu suport 
ştiintific şi tehnic, pe baza datelor 
culese la inspectarea obiectivelor 
respective.Sistemele astfel opti-
mizate pot obYine un certificat 
energetic ce atest< funcYionarea 
eficient<. Echipamentele industri-
ale în care procesele tehnologice  
impun nivele termice mai înalte 

Termografia (termovizi-
unea) este m<surarea câmpului 
termic prin înregistrarea radia-

Yiilor infraroşii şi vizualizarea 
distribuYiei de temperatur< pe 
suprafeYele observate. Termovi-
ziunea este o metod< nedistruc-

tiv< şi non-contact util< pentru 
depistarea defectelor în timpul 
oper<rii sistemelor industriale, 
f<r< intreruperea procesului 
tehnologic. Metoda de m<surare a 
temperaturii de la distanY< - a 
ap<rut dup< mijlocul anilor 50. 
Activit<Yile de conservare a ener-
giei, incluzând utilizarea optim< a 

în raport cu mediul înconjurator 
prezint< pierderi energetice care 
depind de topologia instalaYiilor, 
precum şi de calitatea şi starea 
izolaYiei acestora. 
      Evaluarea acestor pierderi de 
energie, care reduc randamentul 
sistemelor, implic< cunoasterea 
distribuYiei termice a tuturor com-

ponentelor acestora. Aceasta se 
realizeaz< cu ajutorul sistemului 
de termografie care vizualizeaz< 
distribuYia temperaturii pe 
suprafaYa echipamentelor, prin 
m<surarea radiaYiilor IR (infraroşii).  
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 Termografia - metoda non-contact şi nedistructiv< - se utilizeaz< pentru: 
determinari de pierderi de c<ldur< în instalaYii termice şi similare, 
 depistarea defectelor în timpul oper<rii sistemelor mecanice, electrice sau electronice. 
 analiza structurii unor constructii.  

Termografia are c<teva avantaje în raport cu alte metode: 
 inspectarea sistemelor se realizeaz<,  într-un mod foarte economic f<r< oprirea procesului tehnologic. 
 sistemul de termoviziune furnizeaz< o imagine ce permite o identificare rapid< şi precis< a punctelor 

supraînc<lzite care reprezint< defecte potenYiale.  
 imaginile înregistrate pot fi analizate cu un program dedicat, pe orice calculator personal. 
 este posibil< descoperirea timpurie a defectelor, aprecierea gradului lor de risc, planificarea reparaYiilor . 

MBsurarea temperaturii de la distanぢB 

ElevăNiacşuăDorina 

Dr.Ing. MihBilescu Aureliaă 



Debitmetrulăelectromagnetic 

 

    Debitmetrul electromagnetic 
este folosit pentru m<surarea 
debitului volumic al lichidelor 
conductive - apa rezidual< sau 
alte lichide apoase.  

Debitmetrul electromagnetic nu este afectat de 
schimbarea parametrilor lichidului, nu 
obstrucYioneaz< curgerea fluidului, are o c<dere 
mic< de presiune şi necesit< mentenanY< redus<. 
Principiul de m<surare se bazeaz< pe legea 
inducYiei magnetice a lui Faraday. 

Debitmetreăultrasonice 

         Debitmetrele ultrasonice se folosesc la 
m<surarea debitelor fluidelor situate în conducte 
presurizate, canale şi conducte semi-pline. 
Sistemul emite semnale ultrasonice pe direcYia de 
curgere şi cotra direcYiei de curgere a fluidului prin 
conduct<. M<surându-se cu precizie timpul necesar 
travers<rii acestor semnale se poate alfa diferenYa 
între vitezele celor dou< semnale, diferenY< care 
indic< viteza de curgere a fluidului. 
Metoda diferenYei timpilor exploateaz< faptul c< 
viteza de propagare a unui semnal ultrasonic 
depinde de viteza mediului de propagare, 
semnalul ultrasonic emis contra sensului de 
curgere al produsului m<surat va traversa 
conducta într-un timp mai lung decât necesit< un 

semnal ultrasonic emis în sensul de curgere.   
În timpul m<sur<rii, 
sunt emise dou< 
impulsuri ultrasonice, 
unul într-un sens iar 
celalalt în sens opus.  

 

Senzorii funcYioneaz< alternativ ca emiY<tor şi 
receptor. Timpul necesar parcurgerii distanYei dintre 
senzori în sensul de curgere este mai scurt decât cel 
necesar parcurgerii distanYei contra "curentulului". 
Acest< diferenY< între cei doi timpi ǻt este m<surat< 
şi permite determinarea vitezei medii de curgere a 
fluidului pe traseul urmat de impulsurile 
ultrasonice.  
Din moment ce ultrasunetele se propag< şi prin 
solide, este posibil< montarea senzorilor direct pe 
exteriorul conductelor, nefiind necesar< secYionarea 
sau introducerea prin alte metode a senzorilor în 
conduct<.  
    M<surarea este ne-invaziv<,  
non-contact cu fluidul m<surat, 
     permiYând montaje  
     ultra-rapide a întregului  
     echipament de  
      m<sur<.  

ăăAparatulăSCIO combin<  biore-

zonanYa  şi biofeedback-ul pentru 
a produce cel mai avansat sistem 
pentru analiza corpului uman. El 
îi d< terapeutului nu numai cauza 
bolii pacientului dar şi tratamen-

tul necesar. Fiecare substanYa din 
organism(hormon, toxina, vitami-
n<) are o semnatur<  energetic<  
unic<, bazat< pe 55 de m<sur<tori 
electrice  diferite, incluzând: frec-

venYa, voltaj, amperaj, inducYie şi 
capacitate. 

        Aparatul, folosit p<n< acum 
c<Yiva ani numai de c<tre armata 
şi serviciile spaYiale americane, 
foloseşte curenYii de joas< frec-

venY< pentru diagnosticarea şi 
tratamentul unor afecYiuni ale 
corpului uman. Medicina bio-

informatic<  monitorizeaz< 
schimburile de semnale electro-

magnetice şi determin< cauza 
îmboln<virilor. Astfel, boala este 
depistat< înainte de a se manifesta 
în plan fizic. 

         Folosind biorezonanYa apa-

ratul trimite semnale electrice în 
corp şi poate calcula reacYia 
fiec<rei substanYe, prin detectarea  
r<spunsurilor fiec<rui semnal. 
Aparatul SCIO înregistreaz<  
peste 8000 de substanYe din 
organism, precum şi modific<rile 
acestora, diagnosticând practic 
orice afecYiune acut<, subacut< şi 
cronic<. Procesul de testare este 
total neinvaziv.  ROPORTAL.RO 
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Aparatul SCIO –pentru sBnBtatea noastrB      
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ing. Viorica Lungu  
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        M<surarea debitelor în sistemele tehnice este o component< de baz< a procesului de funcYionare a 
sistemelor pneumatice şi hidraulice, întrucât variaYiile necontrolate ale acestui parametru ar putea pune în 
pericol nu numai funcYionarea, dar şi securitatea celor care deservesc sistemul. 

Dr. ing. Mih<ilescu Aurelia 



Proiectul “O opМiune pentru viitor” 
a fost demarat cu scopul de a le oferi suport 
elevilor  claselor a VII-a, A VIII-a, a IX-a , 
de la 訓colile Generale   în alegerea unei 
cariere congruente cu valorile, interesele 群i 
abilit<郡ile lor. 

Cadrele didactice de la Colegiulă
Tehnică ,,ă AURELă VLAICUă ă Gala郡i  au în 
vedere Informarea Кcolar< Кi profesional< a 
absolven郡ilor 群colilor generale din municipiul 
Gala郡i 群i zonele limitrofe , în func郡ie de 
planul de Кcolarizare aprobat pentru anul 
2013-2014.                                                                                           

SCOP: 
1. Asigurarea educa郡iei 群i form<rii profesionale de 
calitate; 
2. Continuarea studiilor dup< absolvire; 

ăăăăăăăăăăOBIECTIVE 

*Dezvoltarea con群tiin郡ei de sine 群i a atitudinilor 
pozitive fa郡< de propria persoan<; 
*Dezvoltarea responsabilit<郡ii sociale 群i formarea 
deprinderilor de interac郡iune social<; 
*Dezvoltarea unor tehnici eficiente de înv<郡are 群i 
management al înv<郡<rii; 
*Dezvoltarea capacit<郡ii de planificare a carierei. 

 

mai-iunie  2013 – 
Informare specializat<,ăasupra 
formelor de calificare oferite 
de şcoal<. Promovarea   dome-

niilor de activitate( 群colar< sau  
profesional<) spre care elevul  
are acces în condi郡iile 
respect<rii concordan郡ei  rela-

tive dintre ceea ce vrea , ceea 
ce poate 群i ceea ce trebuie s< 
fac<. 

Proiectele din şcoal<  
Informarea ぞcolarB ぞi profesionalB-,, O op_iune pentru viitor " 

2-8 aprilie 2013- Informare 
general<  群i complet< a elevilor 
privind tipurile 群i profilurile de 
studii pe care le pot urma în 
cadrul unui liceu tehnologic. 
Familiarizarea elevilor cu  privire 
la cererea 群i oferta de pe pia郡a 
muncii 群i  diversitatea formelor 
de preg<tire din cadrul Colegiului 
Tehnic prin autoprezentare, 
informare, înt<lniri, lectorate etc. 

-Activit<Мi extraКcolare de 
promovare a proiectului prin 
PorМile deschise ale viitorului  
realizate prin : 

 activit<郡i practice desf<群urate în 
Atelierul 訓coal< : 

 activit<郡i desf<群urate în cadrul 
cercurilor tehnice, 群tiintifice, 
artistice, sportive : 

 activit<郡i desf<群urate în cadrul 
Simpozionului Na郡ional.ă 

ACTIVIT;軍IăăăPROPUSEăă  
februarie-iunie 2013-

Demararea proiectului prin 
realizarea materialelor de 
prezentare 群i promovare  a 
activit<郡ilor:ghiduri, buletine de 
informare, revistele 群colare 
CONTRASTE 群i TEHNOTEK ,  
emisiuni speciale la radio 群i 
televiziune ,vizite,  activit<郡i 
practice desf<群urate în Atelierul 
訓coal< , activit<郡i desf<群urate în 
cadrul cercurilor tehnice, 
群tiintifice, artistice, sportive , 
activit<郡i desf<群urate în cadrul 
Simpozionului Na郡ional , etc. 
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                 Op郡iunea 群colar< 群i profesional< corect< 群i realist< este posibil< numai în cazul unei inform<ri 
complete a elevilor privind tipurile 群i profilurile de studii pe care le pot urma, lumea profesiilor 群i 
necesarul for郡ei de munc< în profil teritorial 群i pe plan na郡ional. Informarea 群colar< 群i profesional< const< 
dintr-un ansamblu de ac郡iuni desf<群urate în cadrul lec郡iilor 群i în afara acestora (dirigen郡ie, activit<郡i 
extra群colare cum sunt: cercurile pentru elevi, vizite în unit<郡i economice, întâlniri cu speciali群ti etc.) care 
au drept scop prezentarea tipurilor de 群coli 群i a profesiunilor.  

GRUPă軍INT;:ă 
- direct: elevii claselor a VII-a, A VIII-a, a XI-a;  
- indirect: p<rin郡ii acestora;  

NICOLAEăIORGA 

 
“Şcoala cea mai bun< e 

aceea în care   înveYi 
înainte de toate s< înveYi” 



        Colegiul Tehnic „ă Aurelă Vlaicu” din GalaYi 
şcolarizeaz< de peste dou<  decenii elevi prin şcoala 
postliceal< de maiştri, urmând o tradiYie de peste 
trei decenii de Şcoal< de maişti a Combinatului 
Metalurgic. 
        Important pentru agenYii economici şi absol-
venYii,este c<   訓coalaădeămai群tri, reprezint< o  rut< 
specializat< de preg<tire, care conduce la ob郡inerea 
unui certificat de competen郡e profesionale de nivel 
3 avansat, corespunzator nivelului 5 EQF, tehnician 
specialist. 
     Formarea  profesional< continu<  a absolvenYilor  
este pilonul principal  pentru  susYinerea transfor-
m<rii  forYei de munc<, adaptarea  la noi cerinYe 
tehnologice şi  mobilitatea între diferite sectoare de 
activitate. Schimb<rile rapide în toate domeniile, 
determin< un spectru al nevoilor de noi competenYe,  
orientate c<tre o societate bazat< pe cunoaştere. 
     Tinerii absolvenYi odat< porniYi pe drumul mese-

riei  se reîntorc la şcoal< dup< mai mulYi ani, 
pentru perfecYionarea în domeniul meseriei de 
baz< , şi  pentru a pune la construcYia carierei  
profesionale o piatr< de temelie, menit< s< 
finalizeze o şcoal< de elit< a înv<Y<mântului 
profesional şi tehnic din GalaYi.  
        Pe parcursul a mai multor generaYii, 
prin ,,訓coalaădeămai群tri坑 a Colegiului Tehnic  
„ă Aurelă Vlaicu” sa format personal calificat în 
diverse domenii şi pentru mai multi agenYi 
economici din Galati,ăBr<ila,ăTulcea  etc.  
       ColegiulăTehnică„ăAurelăVlaicu” şcolarizea-

z< elevi prin şcoala postliceal< de maiştri pe mai 
multe domenii de calificare, iar pentru anul acesta 
şcolar acestea sunt: 
 Mecanic: calificarea  Maistru mecanic 

 Electric: calificarea Maistru electromecanic 
aparate de m<sur< şi automatiz<ri 

 Metalurgie: calificarea Maistru laminator. 

Proiectele din şcoalB 

Şcoala de maiştri...la final de cursuri 
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         Dup< parcurgerea a trei semestre atestarea profesional< se obYine în 

 urma unui examen de certificare a competeneYelor profesionale de  
nivel 3 avansat, atestare ce const< în parcurgerea a trei probe de examen: 
-Probaăpractic<, unde elevul dovedeşte competenYe specifice în domeniu,  
puse în valoare printr-o activitate practic< la care joac< rolul „viitorului  
maistru”, aflat  în faYa unei probleme din activitatea zilnic< la care trebuie s< g<seasc< rezolvare ; 
-Probaă scris<, unde elevul va lua hot<râri asupra unor subiecte teoretice f<r< a mai avea de aceast< dat< 
îndrumare din partea cadrelor didactice, hot<râri  care vor fi evaluate  ulterior  dup< un barem de 
corectare riguros întocmit; 
-SusYinereaă proiectului, moment de final care încununeaz< experienYa profesional<, dobândit< pân< la 
acest moment prin şcoal< şi practic<, cu noi competenYe formate pe parcursul celor trei semestre de 
şcoal< postliceal<. 

,,..pentru mine, cadrele didacti-
ce au fost mentori  în 
dobândirea  de noi  cunoştinYe  
tehnice, abili-t<Yi  şi competenYe, 
preg<tindu-ne  pentru   evoluYia 
tehnic<  şi tehnologic< din 
sectoarele de activitate unde 
activ<m..坑 - maistru   în sectorul  

,,…aici am terminat şcoala 
profesional<, liceul tehno-

logic şi ne-am întors din nou 
la şcoal<,.. pentru  şcoala de 
maiştri. Vremurile s-au 
schimbat, tehnica se înoieşte 
şi noi trebuie s< Yinem 
leg<tura cu şcoala noastr<  
altfel…...坑 -maistru   în 
sectorul  OYel<rii. 

 „ . am reuşit s< dobândesc într-
un timp relativ scurt competenYe 
de manager al unei echipe, ... am 
devenit cu ajutorul cadrelor 
didactice un – adev<rat maistru-

în meserie ...” viitor  maistru   în 
sectorul  Laminoare. 

            O parte din gândurile elevilor noştri au umplut rândurile 
acestui articol şi ne fac s< fim mândri c< suntem profesori la 
Colegiul Tehnic Aurel Vlaicu GalaYi şi c< avem oportunitatea de 
a vedea generaYii de elevi care se reîntorc la şcoal< pentru 
formarea continu< în domeniu.  

„ ... cu prilejul parcurgerii 
cursurilor prin şcoala postliceal< de 
maiştri am realizat c< este destul de 
greu s< înveYi s<-i coordonezi, 
monitorizezi şi s<-i convingi pe 
alYii într-o problem< de serviciu...”- 
maistru   în sectorul Furnal . 

ing.GuguilB Claudia-Liliana  



        Permisul european de conducere a 

computerului (ECDL – European Computer Driving 

Licence) este cel mai r<spândit program de 
certificare a competen郡elor digitale recunoscut la 
nivel internaYional în 148 de Y<ri 群i num<r< pân< în 
prezent peste 12 milioane de persoane înregistrate 
în program. 
    ECDL este pentru domeniul utiliz<rii calculatoa-

relor similar cu certific<ri de genul TOEFL sau 
ESOL, acordat de c<tre Universitatea Cambridge, 
pentru atestarea cuno群tin郡elor de limbi str<ine.  
Permisul ofer<  de郡in<torului s<u o baz<  standard 
de cuno群tin郡e de utilizare a calculatoarelor  necesar< 
în noua societate informa郡ional< ce se afl< în conti-
nu< dezvoltare.   Ob郡inerea Permisului European de 
Conducere a Calculatorului este recunoscut< la 
nivel european 群i interna郡ional ca un standard prin 
care angajatorii pot stabili abilit<郡ile de operare pe 
calculator ale angaja郡ilor curen郡i sau poten郡iali 群i 
prin care personalului  îi pot cre群te perspectivele de 
angajare viitoare.  În prezent exist< mai multe 

certific<ri ECDL, structurate pe niveluri de 
dificul-tate. Certificarea de baz<, cea mai 
r<spândit<, este ECDL Complet, cuprinzând 
群apte module: Conceptele de baz< ale 
Tehnologiei InformaМiei (IT);Utilizarea 
computerului Кi organizarea fiКierelor; Editare 
de text; Calcul tabelar; Baze de 
date;Prezent<ri;InformaМie Кi Comunicare. 
Pentru cele 7 examene, candidatul trebuie s< 
achiziYioneze un Card electronic de Aptitudini 
ECDL (care atesta  înscrierea în programul de 
certificare ECDL) de la oricare centru de testare 
acreditat. Testarea pentru certific<rile ECDL de 
Baz< ( Start/ Complet) se face în sistem automat 
(online). 

    ObYinerea Permisulăeuropeanădeăconducereă
aă computerului este recunoscut< la nivel 
european şi internaYional ca un standard prin 
care angajatorii pot stabili abilit<Yile de operare 
pe computer ale angajaYilor curenYi sau 
potenYiali şi prin care personalului îi pot creşte 
pespectivele de angajare viitoare. 

  limba englez<ă - ca mijloc de informare tehnic<, de 
codificare a comenzilor, a prospectelor existente pe orice 
tip de tehnologie, indiferent de provenienY<.  

    Combaterea analfabetismului tehnologic funcYional, la 
orice vârst< şi prin mijloace instructiv-educative adecvate, 
este un imperativ al zilelor noastre.  

Ing.ăAnghelăMariaă 

       LIMBAJELE  VIITORULUI  

În societatea prezent<, dar mai ales viitoare, cel 
puYin patru limbaje se impun a fi cunoscute: 
 al computerelor, al informatiz<rii; 
  limbajul matematic, ca limbaj universal; 
  limbajul desenelor tehniceăşi simbolistica 
specific< domeniului tehnologic; 

"Trebuie sB învBぢBm cât timp trBim. Nu pentru şcoalB, ci pentru viaぢB învBぢBm. 
Ce nebunie sB înveぢi lucruri de prisos, când e atâta lipsB de timp!"                          

Seneca 
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AvantajeleăprogramuluiăECDLăpentruăcandidaYi:  ObYinerea unei calific<ri recunoscute internaYional  Deschide noi oportunit<Yi pentru a obYine un loc de munc< mai bun sau o burs<  Îmbun<t<Yirea perspectivelor de promovare în carier<  Creşte competenYa, încrederea în sine şi motivaYia  Scade probabilitatea de a pierde o ofert< de serviciu 

 Ofer< o baz< pentru specializ<ri ulterioare 

 Se recunosc şi se echivaleaz< cu proba de evaluare a competenМelor digitale - proba D din cadrul 
examenului de bacalaureat, rezultatele obМinute la examenele ECDL, finalizate cu certificatul 
ECDL Start sau cu certificatul ECDL Complet.ăAnexa 3 la O.M.E.C.I. nr. 5219 / 09.09.2010 

Centrele de testare acreditate sunt nucleul programului ECDL. Centrele ofer< programe de 
instruire,testare şi certificare la cele mai înalte standarde de instruire.În GalaYi sunt mai multe liceele 
acreditate ECDL. Date suplimentare se pot obYine la  http://www.ecdl.org.ro/. 

ECDL – European Computer Driving 

Ing.ăAnghelăMariaă 

http://ro.wikipedia.org/wiki/TOEFL
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=ESOL&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Universitatea_Cambridge
http://ro.wikipedia.org/wiki/Societate_informa%C8%9Bional%C4%83


Platformaă Moodle este un sistem de e-

learning, performant şi gratuit, de management online 
al înv<Y<rii, care asigur< posibilitatea de a înv<Ya de la 
distanY<, oricând şi oriunde v-aYi afla! 

Moodle este oferit gratis ca software open 
source (sub licent< public< GNU).Aceasta înseamn< 
c< Moodle este protejat de copyright dar ave郡i 
drepturi suplimentare. Aveti dreptul s< copia郡i, s< 
folositi 群i s< modifica郡i Moodle, dac< sunteti de acord 
s< furnizati sursa altora, s< nu modificati sau s< 
elimina郡i licen郡a original< 群i drepturile de autor, s< 
aplica郡i aceea群i licen郡< pentru orice alt produs derivat. 

Moodle poate fi instalat pe orice calculator 
care poate rula PHP 群i poate suporta o baz< de date de 
tip SQL (de exemplu MySQL). Poate rula pe 
sistemele de operare Windows, Mac 群i multe tipuri de 
Linux (de exemplu Red Hat sau DebianGNU). Exist< 
multi parteneri Moodle cunoscuYi care v< pot ajuta 
sau pot g<zdui siteul dumneavoastra Moodle. 

Cuvântul Moodle a fost ini郡ial un acronim 
pentru Modular Object-Oriented Dynamic Learning 
Envinronment care este foarte util pentru 
programatori 群i profesori. Este, de asemenea, un verb 

care descrie procesul de parcurgere înceat< a 
unui continut, de a face lucrurile în manier< 
proprie, o metod< care adesea conduce la 
perspicacitate 群i creativitate. Aceasta se aplic< 
atât modului în care Moodle a fost creat, cât 群i 
modului în care un student sau profesor 
abordeaz< studierea sau predarea online. 
Oricine folose群te Moodle este un Moodler. 

Pachetul Moodle se descarc< de la 
adresa http://download.moodle.org/, pentru o 
instalare nou< se recomand< alegerea ultimei 
versiuni stabile 2.*.Sub windows Moodle poate 
fi desc<rcat utilizând Microsoft Web Platform 
Installer http://www.microsoft.com/ web/
gallery/moodle.aspx sau la adresahttp://
download.moodle.org/windows/ care con郡ine 
pachetul Moodle preinstalat împreun< cu 
utilitarul XAMPP. 

Platforma de e-learning Moodle este un 
instrument inovator pentru sprijinirea 
procesului educa郡ional al utilizatorilor din punct 
de vedere al valoriz<rii lor individuale 群i al 
dezvolt<rii unor abilit<郡i 群i aptitudini cheie în 
vederea instruirii online 群i la distan郡<. 

- mijloc de înv<Y<mânt utilizat în e-learning 
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Prof.ăăStroeăMarianaă 

 Caracteristici :  
- permite profesorului planificarea 群i desf<群urarea de sesiuni de instruire atât în sala de curs cât 群i on-

line, peste Internet, în s<li de clas< virtuale. Acesta va avea controlul asupra clasei virtuale 群i va putea 
dirija sesiunea de instruire; 
- permite desf<群urarea mai multor sesiuni de clasa virtual< simultane 群i independent una de alta 群i cu 
materiale de instruire diferite; 
- permite verificarea în timp real a utilizatorilor din clasa virtual<, astfel platforma va indica vizual în 
clasa virtual< daca participan郡ii sunt sau nu conecta郡i 群i permite profesorului comunicarea prin mesaje 
publice sau private cu studen郡ii; 
- permite lansarea de teste 群i calcularea automat< a rezultatelor ob郡inute pentru întreb<rile de tip gril<. 
-permite utilizatorilor s< ia noti郡e personale pe marginea sesiunii de instruire la distan郡< în timpul 
parcurgerii materialelor de instruire. 
- permite instructorilor s< creeze activit<郡i de instruire la distan郡< 群i s< aleag< materialele de instruire 
ce vor fi utilizate precum 群i constrângeri de acces la materiale. Alegerea participan郡ilor atât individual 
cât 群i prin alegerea unui grup de beneficiari din grupurile stabilite de administratorul platformei. 
-permite profesorului posibilitatea de a ad<uga la o sesiune de instruire teme de rezolvat de c<tre 
utilizatori 群i poate corecta 群i nota r<spunsurile. 
-platforma ofer< fiec<rui utilizator un spa郡iu propriu în care acesta s< î群i poat< p<stra 群i organiza 
documente personale sau materialele de autoinstruire.  
-platforma ofer< 群i o zon< public<, zona în care materialele pot fi consultate de orice utilizator 
autentificat く 

http://moodle.org/
http://download.moodle.org/
http://www.microsoft.com/
http://europeanlearningobjects.forums-free.com/moodle-mijloc-de-invatamant-utilizat-in-e-learning-t44.html#p46


Platformaăareăcelăpu郡inăceleătreiă
roluri: 

Cursant:  
 cu acces la sesiunile de instru-

ire 群i evaluare care fac parte 
din programul lor de struire 群i 
la instrumente de comunicare 

Profesor: 
• cu posibilitatea de a crea 群i 
organiza materiale de instruire, de 
a organiza 群i supraveghea 
activit<郡i de instruire 群i evaluare; 
• Crearea unui curs de la zero, 
identificarea cheilor de confi-
gurare, formatare si manage-

mentul cursului; 
• Înc<rcarea 群i managementul 
propriilor resurse care vor fi 
utilizate în curs, inserarea în curs 
群i punerea la dispozi郡ia parti-
cipan郡ilor; 
• Crearea resurselor online, 
leg<turi 群i pagini web 群i punerea 

lor la dispozi郡ia participan郡ilor; 
• Crearea activit<郡ilor de parcurs, 
activit<郡ilor colaborative 群i de 
comunicare folosind uneltele 
Moodle; 
• Crearea grupurilor 群i manage-

mentul participan郡ilor; 
• Monitorizarea activit<郡ii 
participan郡ilor în curs 群i adec-

varea materialelor 群i resurselor în 
func郡ie de evaluarea acestor date 
statistice; 
• Arhivarea 群i refolosirea unor 
materiale dintr-un curs; 
• Testarea, evaluarea 群i 
autoevaluarea 

Administrator: 
•Cu drepturi depline asupra 
aplica郡iei; 
• Adaptarea aspectului / 
formatului platformei Moodle; 
• Identific< set<rile globale ce au 
impact asupra securit<郡ii, confi-

den郡ialit<郡ii 群i drepturile de acces; 
• Identific< 群i face managementul 
set<rilor 群i op郡iunilor pentru a 
crea un cadru optim de utilizare 
atât pentru tutori cât 群i pentru 
cursan郡i; 
• Folose群te toate optiunile oferite 
de consola de administrare a 
sitului pentru a facilita drepturile 
de utilizare 群i accesul la toate 
resursele asignate unei grupe; 
• Creaza si gestioneaza manual 
conturile utilizatorilor, asigneaz<, 
modific<, creeaz< 群i gestioneaza 
roluri. 

 

Recomandat este s< fie un 
singur administratror principal 

care s< acorde drepturi celorlalМi 
utilizatori ierarhizând nivele 

pentru responsabilitatea 
fiec<ruia în parte. 

obiectul unor incrimin<ri distincte 
în legislaYiile naYionale. Lista 
minimal< a acestora cuprinde 
fapte ca: frauda informatic< , 
falsul în informatic<, fapte care 
aduc prejudicii datelor sau 
programelor informatice, sabo-

tajul  informatic, accesul neau-

torizat, interceptarea  neautori-
zat<, reproducerea neautorizat< 
de programe informatice prote-

jate, reproducerea neautorizat< a 
topografiilor circuitelor  integra-

te, alterarea datelor sau progra-

         În Y<rile, unde calculatorul  
a p<truns în aproape toate dome-

niile de activitate, criminalitatea 
informatic< a intrat de mult timp 
în atenYia autorit<Yilor , datorit<  
amplorii  deosebite şi prejudi-
ciilor aduse  de milioane de dolari. 
         Din anul 1989, Consiliul 
Europei a adoptat o RezoluYie (nr. 
9) în care se enumerau principa-

lele conduite care reprezint<  tipu
-ri noi de delicte, generate chiar 
de specificul  activit<Yii  calcula-

toarelor, şi care ar trebui s< fac< 

melor informatice, spionajul 
informatic, utilizarea  neauto-

rizat<  a unui calculator, 
utilizarea  neautorizat<  a unui 
program informatic protejat. 
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Platforma ofer< posibilitatea de monitorizare 群i control a procesului de 
instruire prin rapoarte. Aceste rapoarte sau orice alte liste din platform< pot fi 
exportate din interfa郡a aplica郡iei într-un format ce permite prelucrarea lor ( XLS sau 
CSV), pentru analize avansate, tip<rire. Pentru monitorizarea îndeplinii indicatorilor 
sunt furnizate urmatoarele tipuri de rapoarte: 
- lista utilizatori conecta郡i la un moment dat; 
- statistici pe utilizatori constând în num<rul de activit<郡i de instruire terminate, 
num<rul de activit<郡i de instruire în derulare, num<rul de activit<郡i de instruire 
neîncepute; 
- progresul detaliat pentru fiecare activitate de instruire parcurs<; 

Infrac_iunea informatic? –un pericol pentu tineri 

さINTERNETUL  DEVINE  
PIAŢA  DIN  CENTRUL 
ORAŞULUI  PENTRU  

ORAŞUL  GLOBAL  AL  ZILEI  
DE  MÂINEぁざ   BILLăGATESăăăăăă 

ElevăAlexaăGabriel 



care a trimis un mesaj electronic 
este în mod real aceea care se 
pretinde a fi. Prin intermediul 
semn<turii electronice se confir-
m< atât identitatea autorului me-

sajului, cât 群i faptul c< mesajul nu 
a fost modificat în timpul trans-

misiunii. 
      În România cel mai important 
act normativ în domeniul semn<-

turii electronice este Legea 
nr.455/2001 privind semn<tura 
electronic<. Acest act normativ 
respect< în întregime prevederile 
Directivei 1999/93/EC privind 
stabilirea cadrului comunitar 

ăăăăăăăăăăăSemn<turaă electronic< 
este o modalitate neconven郡ional< 
de certificare a identit<郡ii unei 
persoane, care s< p<streze avanta-

jele comunica郡iilor realizate prin 
mijloace electronice, f<r< a se 
restrânge gradul de siguran郡< sau  
for郡a juridic< a rezultatului comu-

nica郡iilor electronice. Semn<tura 
electronic< reprezint< un  cod 
digital care poate fi ata群at la un 
mesaj transmis electronic, care 
identific< în mod unic expedi-
torul. La fel ca semn<tura scris<, 
scopul semn<turii electronice este 
de a garanta faptul c< persoana 

pentru semn<turile electronice. 
     Practic, semn<tura electronic< 
este soluYia perfect< pentru desf<-

şurarea comunic<rii de afaceri 
exclusiv prin mijloace electro-

nice. Semn<tura electronic< cu 
valoare legal< îYi ofer< garanYia 
integrit<Yii, autenticit<Yii şi nere-

pudierii mesajelor şi documen-

telor electronice, facând  leg<tura  
neechivoc<  între informaYiile 
semnate şi semnatar. 

Tehnologia informaぢiilor şi comunicaぢiilor  

Murphisme   -  LEGILE PROGRAM;RII CALCULATOARELORă 

SEMN;TURAăăăELECTRONIC; 

Inginerul american EdwardăAloysiusăMurphy,ă Jr. (1918 - 1990) este cunoscut în 
lumea maximelor şi a aforismelor. În 1948, pe când lucra la Institutul de Tehnologie 
de la United States Air Force , a declarat despre asistentul s<u c< " Dac< are vreo 
posibilitate de a greşi, o va face ". Murphy a considerat legea ca un principiu de baz< 
al "proiect<rii preventive", în care trebuie asumate cele mai defavorabile condiYii de 
operare şi funcYionare, şi s-a opus interpret<rii    într-un mod amuzant a legii.  
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-SB greşeşti este uman, dar ca sB zBpBceşti de tot lucrurile ai nevoie de un calculator. 
-Un program de calcul face ceea ce îi ceri, nu ceea ce ai vrea tu sB-ぢi facB. 
- Valoarea unui program este direct proporぢionalB cu greutatea listingului. 
-Complexitatea unui program va creşte pânB va depaşi  capacitatea de înぢelegere a 
operatorului care trebuie sB lucreze cu el. 
-Descoperirea unei erori într-un program de calcul se face abia dupB ce programul a fost 
folosit câteva luni de zile. 
-Orice program de calcul ajuns în faza de rulare este depBşit. 
-DacB un program este util, va trebui schimbat.DacB nu mai este util  
va trebui sB fie justificat. 
-Orice program se va extinde pentru a ocupa întreaga memorie disponibilB a calculatorului.   

-DacB pentru introducerea corectB a datelor în calculator s-au prevazut o serie de teste, se 
va gBsi un idiot ingenios care va descoperi o metodB de a introduce şi date greşite. 
-DacB ai gBsit douB erori într-un program, caut-o şi pe a treia. 
-Calculatoarele pot greşi, dar oamenii greşesc şi mai mult. 
- DupB ce eroarea gBsitB a fost corectatB, se va constata cB de fapt nu a fost nici o eroare. 
-Orice sistem care depinde de fiabilitatea umanB este nefiabil. 
- Erorile nedetectabile se prezintB într-o infinitate de forme, pe când cele detectabile sunt 
prin definiぢie în numBr finit. 

Elev.AlexaăGabrielă 

elev PEcuraru Emil  



Elementul definitoriu al 
acestei Strategii NaYionale este 
racordarea deplin< a României la 
o nou< filosofie a dezvolt<rii, 
proprie Uniunii Europene şi larg 
împ<rt<şit< pe  plan mondial – 
cea a dezvolt<rii durabile. 

Ca orientare general<, 
sunt  vizate realizarea urm<toa-

relor obiective strategice pe 
termen scurt, mediu şi lung: 

Orizontă 2013: Încorporarea 
organic< a principiilor şi 
practicilor dezvolt<rii durabile în 
ansamblul programelor şi 
politicilor publice ale României 
ca stat  membru al UE. 

Orizontă 2020: Atingerea 
nivelului mediu actual al <rilor 
Uniunii Europene la principalii 
indicatori ai dezvolt<rii durabile. 
ăăăăăăOrizontă 2030: Apropierea 
semnificativ< a României de 
nivelul mediu din acel an al 
Y<rilor membre ale UE din 
punctul de vedere al indicatorilor 
dezvolt<rii durabile. 

        Îndeplinirea acestor obiec-

tive strategice va asigura, pe 
termen mediu şi lung, o creştere 
economic< ridicat< şi, în 
consecinY<, o reducere semnifi-
cativ< a decalajelor  economico-

sociale dintre România şi 
celelalte state membre ale UE.  

LecYia de ecologie  

Strategia NaぢionalB pentru Dezvoltare DurabilB a României 

natura se transform<, moare în 
fiecare zi.Iar noi, privim cu nepu-

tinY< dar şi cu stoicism în acelaşi 
timp.  
          IndiferenYa  naşte monştri. 
IndiferenYa sugrum<, limiteaz<  
perspectivele, cl<deşte  idoli ai 
ostilit<Yii, creeaz<  zei ai mândri-
ei şi doboar< suflete  inocente. 
IndiferenYa  poate nimici într-o 
fracYiune de secund<  ceea ce 
natura a creat în mii de ani. Ea 
nu cunoaşte doctrine,  legi, drep-

tate; nu posed< conştiinY< şi nu 

pricepe teama.  Se supune doar 
legilor interesului   şi a banilor. 
Subjug< orice  intr< în contact cu 
ea. Distruge frumosul, sensibilul, 
st<pâneşte dezordinea . 
        IndiferenYa  noastr<  e  arma 
des<vârşit< a  ostilit<Yii, a barba-

riei, a inumanului. 
 OarŢ când  omŢnirŢa  sŢ va 
trŢzi din  acŢastB 
indiţŢrŢnぢB ……?  

         E o întrebare care aşteapt< 
r<spuns de la generaYia noastr<. 

Societatea secolului XXI 
se confrunt< cu problema 
degrad<rii capitalului  natural! 
Deşeurile constituie o problem< 
major<, care afecteaz<, pe fiecare 
individ în parte! Deşeurile, 
provenite din activit<Yile zilnice 
ale oamenilor d<uneaz< mediului 
şi implicit s<n<t<Yii noastre!  
         Afl<m în fiecare zi c< indife-

renYa  noastr<  doare. Şi doare 
cumplit. Privim  cum splendidul  
naturii  intr<  în mocirl<, cum 
îngerul cade în infern. În jurul 
nostru sunt munYi de gunoaie, 

,,IndiferenYaănaşteămonştri!ă,,  
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ing. OnuăAncaăAngelica 

elev AdinaăCiuc<ăăăclasa a 12-a C  

…….  „Conform Eurostat, situaYia din România este 
una dintre cele mai rele din Uniune European<. În 
România, 99ș dintre toate de群eurile municipale sunt 
depozitate în gropi, iar media în UE este 38ș. De 
asemenea, reciclarea este de doar 1ș în România, în 
timp ce media Uniunii este de 24ș. La compostare 
procentul este de 0ș, faY< de media UE de 18ș”a 
afirmat oficialul european. 

   Ştiaぢi cB … 
"Copacii sunt efortul nesfârşit al 
PBmântului de a vorbi cu cerul." – 

Rabindranath Tagore 

Rabindranath Tagore 
(1861-1941) poet, filozof, 
pictor, compozitor  bengalez, 
laureat al Premiului Nobel 
pentru Literatura din 1913.  



         Peste jum<tate din populaYia lumii tr<ieşte 
acum în oraşe iar, traiul uman într-o mare aglome-

raYie urban< este nociv pentru natur< şi locuitorii ei.  
         Majoritatea oraşelor actuale produc nenum<-

rate deşeuri sunt poluate şi ineficiente energetic. 
        Principalele cauzeă aleă polu<riiă aeruluiă ă sunt 
mijloacele de transport, industria, folosirea bioma-

sei sau a c<rbunelui pentru prepararea hranei şi 
înc<lzirea locuinYelor, precum şi centralele  electri-
ce pe c<rbune.  Efectele cele mai grave sunt obser-
vate la persoanele deja bolnave, la copii şi la 
vârstnici. 
    Potritiv OrganizaYiei Mondiale a S<n<t<Yii, cali-
tatea aerului ar trebui s< aib< cel multă20ădeămicro-

grameăpeămetruăcubăcaămedieăanual<, dar datele 
prezentate de OMS arat< c< unele oraşe au atins 
chiar şi 300 de micrograme pe metru cub. 
Recordulănegativăeste deYinut deăoraşulăAhwază
dinăIran care este cel mai poluat oraş cu 372 de 
micrograme pe metru cub.  CelămaiăpuYinăpoluată
oraşădinălume este, potrivit datelor OMS, 
Whitehorse, din Canada, înregistreaz< numai 3 
micrograme pe metru cub, iar din Europa, oraşul 
cu aerul cel mai curat este Talin, capitala Estoniei, 
cu 11 micrograme pe metru cub. 
     OMS , a  monitorizat şi nou< oraşe din România 
în anul 2011. Din  aceste  date, singurul oraş din 
România, dintre cele montorizate, care respect< 

normele recomandate de organizaYia internaYional< 
este GalaYiulăcare a înregistrată18ămicrogrameăpeă
metruăcub.  

Din 2008, în judeYul GalaYi sunt cinci staYii 
de monitorizare,patru în  GalaYi şi una în Tecuci, 
care atest< o  calitate a aerului foarte bun<.  
Cauza principal<  a calit<Yii  aerului  de la GalaYi 
este închiderea Uzinei Cocsochimice de pe plat-
forma ArcelorMital.     

  E greu de crezut, nu-i aşa?  
De azi, c<nd vom trece prin faYa Casei de 

Cultur< a Sindicatelor  vom privi cu atenYie pano-

ul de afişaj  electronic  care ne anunY<  calitatea  
aerului  din jurul nostru.Am sc<pat de avertizarea  
cu care am tr<it  într-un oraş poluant şi cu bolile 
aparatului respirator ce ne ameninYau la tot pasul. 

Toate celelalte oraşe monitorizate de OMS au 
dep<şit pragul celor 20 de micrograme pe metru 
cub recomandate de organizaYie.  Astfel, în Buz<u 
au fost înregistrate 22 de micrograme, Oradea (26 
de micrograme),Bac<u (27 de micrograme), 
Botoşani (29 de micrograme), Bucureşti (48 de 
micrograme), Craiova (49 de micrograme), 
Timişoara  (51 de micrograme) şi Iaşi (54 de 
micrograme). 

E mai bine în oraşul în care trBim…… 

şi consumul de resurse noi. 
     Ecosistemele naturale pot 
oferi un bun model pentru a 
înYelege modul în care 
diferitele p<rYi ale sistemelor 
industriale interacYioneaz< unul 
cu altul, ca într-un ecosistem 
natural, bazat pe resurse şi pe 
capital de infrastructur<, mai 
degrab< decât asupra capita-

lului natural. Ea încearc< s< 
exploateze ideea c< sistemele 
naturale nu au niciodat< 
deşeuri în urma proceselor 
realizate, inspirând astfel un 
design durabil, unde nimic nu 

     Ecologia industrial< este preo-

cupat< de modalit<Yiile în care se 
poate face  trecerea de la un pro-

ces industrial şi de consum liniar 
(extragere, fabricaYie, consum, 
deşeu) la unul circulară (extra-

gere, fabricaYie, consum, 
reciclare sau reutilizare), sistem 
în care inves-tiYiile de resurse şi 
de capital trec prin sistem nu 
pentru a deveni deşeuri, ci într-
unul în care deşeurile pot deveni 
intr<ri pentru procesele noi, 
minimi-zându-se astfel extracYia 

se pierde, nimic nu se c<ştig<, ci 
totul se transform<. 
      În prezent, majoritatea siste-

melor industriale sunt guvernate 
de un sistem liniar, unde evoluYia 
şi creşterea au la baz< mai mult< 
extracYie – mai mult deşeu. 
EcologiaăIndustrial< presupune 
o interdependenY< între diversele  
procese industriale astfel încât 
deşeurile rezultate din anumite  
activit<Yi pot deveni  resurse pen-

tru  altele şi totodat<  ofer< viziu-

nea  unei noi organiz<ri a  siste-

mului industrial cu efecte  bene-

fice asupra comunit<Yii  
 şi a mediului  
înconjur<tor. 
Elev.IonăVasile 

Lecぢia de ecologie  

Oraşul în care trBim  

Ecologia industrialB  ăă 
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Elev    Cociugă
Mad<linaăGabrielaăăăăăăă

Clasa a x-a B 

http://www.who.int


Protejarea mediului este 
o problemã ce trebuie sã  intere-

seze  pe toti: adulYi şi copii.  
      ConsecinYele practicilor ires-

ponsabile s-au acumulat treptat, 
treptat, ajungându-se la contu-

rarea unor previzibile dezastre 
ecologice. Cunoaşterea naturii, a 
mediului înconjurator, cu toate 
fenomenele sale biologice şi 
nebiologice este necesar< pentru 
formarea unor noYiuni, idei, con-

vingeri, raYionamente, a unui 
comportament adecvat şi a con-

ştiinYei ecologice.  Ca educatori 
este necesar  s<-îi ajut<m atât pe 
elevi cât şi pe cet<Yeni s< conşti-
entizeze c< toYi oamenii au dato-

ria protejarii mediului în care tr<
-iesc, întrucât mediul ofer< tot ce 
este necesar fiinYei umane. 
      Ocrotirea mediului înseam-

n<, mai întâi de toate restrân-

gerea şi înl<turarea cauzelor care 
conduc la poluarea şi degradarea  
acestuia.Astfel, atenYia trebuie 
îndrep-tat< spre dou< obiective 
principale: 
- Schimbarea atitudinii şi com-

portamentului elevilor şi locui-
torilor oraşului asupra impor-

tanYei mediului în viaYa  fiec<rui 
individ; 
- Conştientizarea efectelor nega-

tive ale acYiunii omului asupra 
mediului. 
   Pentru a putea îndeplinii obiec-

tivele  ar trebui s< iniYiem  activi-
t<Yi: de  implicare a publicului în 
actul decizional de mediu şi pro-

movarea conceptelor ecologice în 
rândul gal<Yenilor  care susYin 
principiul conform c<ruia dimen-

siunea ecologic< a actului de 
decizie este necesar< şi se 
extinde asupra întregii activit<Yi a 

administraYiei publice locale.  
         Campanii de informare pe 
cartiere cu privire la efectele 
polu<rii asupra s<n<t<Yii oame-

nilor (reviste, expoziYii de desene 
realizate de elevi, pliante, pixuri, 
filmuleYe,) 
        EducaYia ecologic<, este un  
suport şi cadru de dezvoltare a 
unei atitudini civice faY< de oraş şi 
patrimoniul s<u natural, şi poate 
aduce soluYii ecologice la diver-
sitatea de probleme pe care le 
presupune dezvoltarea urban< şi 
reprezint< în acelaşi timp o 
modalitate de informare, de 
comunicare cu societatea civil<, 
urm<rind stimularea dorinYei de 
implicare şi participare activ< a 
publicului larg la luarea deciziei. 

sumul de carburant cu 5 ș. 
Urm<toarele sunt câteva exemple 
de Кofat  ecologic: 
 PorniYi cu motorul rece.Înc<lzi-
rea motorului utilizeaz< mai 
mult carburant. Apoi demaraYi 
f<r< s< ap<saYi pedala de acce-

leraYie 群i comutaYi într-o treapt< 
superioar< de vitez< cât mai 
rapid posibil. Cu cât este mai 
înalt< treapta de vitez<, cu atât 
consumul de carburanYi este mai 
eficient. 

 VerificaYi presiunea în pneuri. 
Dac< este cu 0,5 bari mai mic< 
decât cea recomandat<, ma群ina 
utilizeaz< cu 2,5 ș mai mult 
carburant. 

 UtilizaYi ulei de motor cu visco-

zitate redus<. Uleiurile de cea 

            Reducerea amprentei de 
carbon nu înseamn< doar un pro-

ces îndep<rtat de luare de decizii 
de c<tre liderii politici 群i 
investiYii masive din partea 
industriei. Înseamn< 群i contri-
buYia individual< a fiec<ruia 群i 
informarea  în  permanenY<. 
Schimb<rile minore  realizate de 
fiecare dintre noi, pot avea un 
impact major. 
     Azi, pentru mulYi tineri şofatul 
este un indicator al maturit<Yii şi 
independenYei. Eălaămod<…. Dar  
acest moft implic< şi responsabi-
litate faY< de siguranYa circulaYiei 
şi faY< de mediu. 
ăăă訓ofatul care Yine cont de mediul 
înconjur<tor poate s< reduc< con-

mai bun< calitate pot reduce 
consumul de carburant 群i emi-
siile de CO2 cu peste 2,5 ș. 

 DaYi jos portbagajul  montat pe 
plafonul ma群inii. Chiar 群i un 
portbagaj gol poate cre群te con-

sumul de carburant 群i emisiile de 
CO2 cu pân< la 10 ș. 

 ÎncetiniYi. 訓ofând cu peste 120 
km la or<, consumaYi cu 30 ș 
mai mult carburant pe kilometru 
decât la 80 km pe or<.De aseme-

nea, p<straYi o vitez< constant<, 
consumând astfel mai puYin 
carburant. 

 MergeYi cu bicicleta, folosiYi 
sistemul de car-pooling (utiliza-

rea ma群inii personale simultan 
de c<tre mai  multe persoane), 
transportul public sau munca la 
distanY<. 

SB trBim verde….. 

Impactul omului asupra mediului  

Reduceaăăamprenteiăădeăcarbonăprină 
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă-ă訓OFATULăăECOLOGIC 
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Elev.HorYuăIrina 



 RecondiYionarea  prin  reeşapare este practicat< pe 
plan mondial. În Y<rile dezvoltate se valorific< prin 
aceasta metod< peste 25ș din producYia de 
anvelope. Cu o anvelop< reeşapat< se poate 
parcurge o distanY< care reprezint< jum<tate din 
rulajul uneia noi, dar preYul ei este de aproximativ 
3 ori mai mic. Prin reeşapare se înYelege procesul 
tehnologic de aplicare a unei benzi de rulare noi pe 
o coloan< de anvelope uzate, urmat< de 
vulcanizare, prin care se reface parYial potenYialul 
de rulaj al anvelopei.  

 Printr-un  procedeu  japonez  anvelopele uzate sunt 
m<runYite şi amestecate cu ciment  în proporYie de 
1:5; materialele sunt legate prin lianYi minerali sau 
r<şini, pentru a putea fi utilizate ca asfalt, în locul 
bituminului. 

  De asemenea, amestecurile 
de cauciuc  granulat cu 
diverşi compuşi chimici sunt 
folosite pentru acoperiri 
elastice sau ca element de 
protecYie în  construcYiile 
rutiere. 

 Din cauciucuri uzate, sub form< de pulbere se 
pot obYine materiale termoizolante,  
fonoabsorbante.  

 Valorificarea  materialelor  refolosibile din 
cauciuc se poate realiza şi prin prelucrarea 
anvelopelor în cuptoare de piroliz<, dar cu 
asigurarea  sistemelor   

eficiente de combatere 

 a emisiilor poluante. 

fabricarea  plasticului sunt 
folosite în cantit<Yi  mai  mari  
reziduurile  rafin<rii  petrolului  
care altfel  ar fi arse. 

Reciclarea  materialelor  plas-

tice s-a dezvoltat constant şi se 
realizeaz< într-o gam< larg< în 
multe Y<ri. Exist< înc< probleme 
tehnice, economice şi structurale 
de dep<şit, dar posibilit<Yile sunt 
vaste. 

Reciclarea,ă  schimb<  proprie-

t<Yile mecanice ale maselor 
plastice. Sticlele PET, care sunt 
utilizate în cantit<Yi mari în multe 
Y<ri pentru b<uturi, este un 
excelent  exemplu de reciclare al  
ambalajelor.Polyethylene terepht-

 Plasticul reprezint< o pro-

blem< foarte important< pentru 
toate Y<rile. Ambalajele din mate-

riale plastice nu sunt biodegrada-

bile. Creşterea consumului aces-

tora, mai ales în ultimii 10 ani, a 
adus la sporirea alarmant< a 
num<rului de ambalaje aruncate 
iresponsabil în natura. Prin colec-

tarea şi reciclarea acestora, se 
reduce impactul negativ asupra 
mediului înconjur<tor.Plasticul a 
fost inventat în anul 1980 de c<tre 
Alexander Parkes. Plasticul este 
fabricat din petrol, benzin< şi 
c<rbune; în prezent exist< aproxi-
mativ 40 de tipuri de plastic, fie-

care având o compoziYie chimic< 
si propriet<Yi diferite.  Pentru   

halate - numele complet al 
cuvântului PET- este un 
material sofisticat de o 
rezistenY< mare care este utilizat 
cu foarte mare eficienY< ca 
recipient pentru b<uturi. 
Reciclarea diferitelor tipuri de 
plastic prezint< o problem< în 
ceea ce priveşte incompa-

tibilitatea polimerilor şi 
necesit< , introducerea aşa - 
numiYilor " compatibilizatori" 
care creaz< stabilitate polime-

ric< între leg<turile dintre 
structura diferit< a moleculelor   
maselor plastice. Avantajul 
recicl<rii ambalajelor PET este 
enorm, datorit<   num<rul mare 
de sticle folosite care pot fi 
exploatate la un cost acceptabil. 

Reciclarea    Plasticului – o problem<  mondial<  
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Cauciucul, un material energointensiv, este supus uzurii, indiferent unde  
este folosit: anvelope, benzi elastice, tuburi, garnituri. Materialele refolosibile  
din cauciuc  sunt reprezentate de anvelope şi de camere de aer  uzate sau sparte. Materialele 
refolosibile –deşeuri -provenite din fabricarea produselor, obiectelor şi articolelor din cauciuc au 
caracter de materiale circulante, pentru care exist<  normative de recuperare cu circuit închis. 

În prezent, anvelopele uzate devin ponderea cea mai mare în cantitate total< de cauciuc potenYial 
reciclabil.  SoluYiile tehnice utilizate  vizeaz<, de regul<, revenirea lor în circuitul economic prin 
diferite metode de valorificare a materialelor  refolosibile din cauciuc şi anume : 

elevăAdinaăCiuc< 

Elev Anghel Geanina  

http://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=reciclare+cauciucuri&source=images&cd=&cad=rja&docid=j9wXbI5g967gfM&tbnid=sqmeyHyuGgRLyM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.anvelope.ro%2Fblog%2Fanvelope-uzate-reciclare-refolosire.htm&ei=JSQeUcSaGMGrtAaVi4HIAg&bvm=b


Cuprins  Pagin= 26 Tehnotek 5 

Universul   automatiz<rii 
Motorul progresului   AUTOMATIZAREA….ăăăIng.ăAnghelăMariaăăăăăăăăăăăăăăpag1 

AUTOMATIZAREA - caracteristici                 ..ăms.ăăBalabanăLucianăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăpag2 

Automatizari    Industriale       ms. Şandor Nicolae                                         pag2 

MICROPROCESORUL-element de bazB a automatizBrii  elev RacoviぢB Cristinel pag 3 

Unitatea de mBsurB a cantitBぢii de informaぢie –bitul   elev RacoviぢB Cristinel pag 3 
MICROCONTROLERăăăElev Niacşu Dorina                                 ăăpag4 

ConvertizoareăindustrialeămoderneădeăfrecvenY<ăvariabil<ăăăăing. Viorica Lungu   pag 4 

 Automatiz<rileăSCADAăăă IﾐｪくăAnghelăMaria    pag 5 

Educa郡ie 群i tehnologie 
Introducere în  Roboぢii  industriali            Ing.ăMih<ilescuăAureliaăăăăpagă6 

Ce ne rezerv< viitorul?       Elev Antache Ramona              pag 6 

AUTOMATIZAREA     ŞINILOR   UNELTE    ing.GuguilB Claudia-Liliana pag 7 

EvoluYia  maşinilor-unelte       Ing Anghel   Maria   pag 7 

Centre de prelucrare prin strunjire în sisteme de fabricaぢie asistatB   Dr.Ing. MihBilescu Aurelia   pag 8  

Robotizarea    montajului     Ing Anghel   Maria              pag 9  

Roboぢii de sudare-caracteristici   elev ăIacobăIonuYăăăăăăăăpagă10 

CELULA  ROBOTIZATA  DE  SUDURA    elev RacoviぢB Cristinel          pag 10 
SMARTăGRIDăsauăTehnologiiăinteligenteăpentruăenergie   ｷﾐｪAﾐｪｴWﾉ M;ヴｷ;   ヮ;ｪ ヱヱ 
Casaăinteligent<ăăSmartăHomeă(Building)ăăăelevăPorumbăViorelăăăpagă11 

M<surare şi control 
Smart Metering – un nou concept       Ing Anghel Maria         pag 12 

SISTEM INTELIGENT DE CONTORIZARE A CURENTULUI  Elev Horぢu Irina  pag 13 
ROBOだII  INDUSTRIALI  PENTRU MASURARE     IﾐｪくG┌ｪ┌ｷﾉB Cﾉ;┌Sｷ;ăăăpag 13  

Teodolitul   EﾉW┗ Nｷ;Iゼ┌ Dﾗヴｷﾐ;ăăăăăăpagă14ă 
Metodaădeăm<surareăaătemperaturiiădeălaădistanY<ăăăăăăingăMih<ilescuăAureliaăăăăăpagă14ă 
M<surareaădebituluiăfluidelorăăăDr.Ing. MihBilescu Aurelia  pag 15 
Aparatul SCIO –pentru sBnBtatea noastrB     ing. Viorica Lungu  pag 15 

Proiectele scolii 

Informarea Кcolar< Кi profesional<-,, O opМiune pentru viitor " ing Anghel Maria    pagă16 

Şcoala de maiştri... la final de cursuri   ing.GuguilB Claudia-Liliana   pag 17                          

Tehnologia infomaYiei şi comunic<郡iilor 
ECDLă–ăEuropeanăComputerăDrivingăLicenceăăăăăăăăăingăAnghelăMariaăăpagă18 

LIMBAJELEăăăVIITORULUIăăăăingăAnghelăMariaăpagă18 

MOODLE - mijloc dŢ învBぢBmânt utilizat în Ţ-learning        PヴﾗaくăăStroeăMarianaăăăpagă19 

Infracぢiunea informaticB –un pericol pentu tineri      Elev EﾉW┗ AﾉW┝; G;HヴｷWﾉăăpagă20 

Murphisme -  LEGILE PROGRAMDRII CALCULATOARELOR    elev PEcuraru Emil  pag 21  
SEMN;TURAăELECTRONIC;ăăăEﾉW┗ AﾉW┝;ăăGabrielăăpagă21  

LecYia de ecologie 
Strategia NaぢionalB pentru Dezvoltare DurabilB a României  ｷﾐｪく OnuăAncaăAngelicaăăpagă22 

,,IndiferenYa  naşte   monştri! ,,     ŢlŢv Adina CiucB,  pag 22 

Oraşul în care trBim … EﾉW┗    CociugăMad<linaăGabrielaăăăăăăpagă23ă 
Ecologia industrialB      ElevăăIonăăVasileăpagă23 

SB trBim verde ……. 
Impactul omului asupra mediului….. ｷﾐｪく OnuăAncaăAngelicaăăăăăpagă24 
Reduceaăăamprenteiăădeăcarbonăprină-ă訓OFATUL  ECOLOGIC   Elev    HorYu Irina  pag 24 

Reciclarea cauciucului    elev Anghel Geanina    pag 25 
Reciclarea    Plasticului – o problem<  mondial<  elev Adina Ciuc<   pag 25 

ISSN 2247 – 255X 

ISSN – L = 2247 – 255X 

http://europeanlearningobjects.forums-free.com/moodle-mijloc-de-invatamant-utilizat-in-e-learning-t44.html#p46


Am fost educat, nu doar crescut! 
Am fost educat, nu doar crescut!  
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"Lumea se schimbB, şi cu ea şi locul omului în aceastB lume.坑 
(Yves,ăDeforge,ă1969).  

ISSN 2247 – 255X 

ISSN – L = 2247 – 255X 


