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Ghid pentru realizarea proiectului de diplomă  

la specializarea Automatică şi Informatică Aplicată 
 

 

Proiectul de diplomă al absolvenţilor ciclului de Licenţă a specializării Automatica şi 

Informatică Aplicată trebuie să evidenţieze capacitatea absolvenţilor de a analiza, dezvolta şi 

aprofunda, sub aspect teoretic şi aplicativ, o anumită tematică (problemă) specifică domeniului 

sistemelor automate şi/sau sistemelor informatice. 

 

Componenţa proiectului 

1. Coperta exterioară. 

2. Anexa 8. 

3. Anexa 9. 

4. Anexa 10. 

5. Introducere (1-2 pagini), referitoare la motivaţia temei, conţinutul general al problemei 

abordate, încadrarea temei în domeniul specializării, obiectivele urmărite etc. 

6. Analiza critică a stadiului naţional/internaţional de rezolvare a temei abordate (5-10 pagini), 

pe baza informaţiilor din literatura de specialitate. 

7. 1-2 capitole de rezolvare teoretico-aplicativă a temei abordate (15-20 pagini), care să 

conţină şi realizările originale ale autorului, rezultatele cercetării teoretice, aplicative şi 

experimentale, interpretarea originală a unor date din literatura de specialitate, produse 

informatice noi sau îmbunătăţite etc. 

8. Concluzii (1-2 pagini), elaborate pe baza studiului şi cercetării efectuate în domeniul temei 

abordate, care sa evidenţieze principalele contribuţii ale proiectului, gradul şi domeniul de 

aplicabilitate, aspecte tehnico-economice etc. 

9. Bibliografie (minim 10 cărţi şi articole de specialitate, inclusiv într-o limbă străină). 

10. Anexe (facultativ, maxim 15 pagini), care să conţină aplicaţii particulare, demonstraţii ale 

unor teoreme sau dezvoltări teoretice, tabele cu rezultate experimentale, produse 

informatice, desene şi grafice ajutătoare etc.  

11. Rezumat (maxim 2 pagini) în limba engleză. 

 

Alte cerinţe 

Absolventul va prezenta secretarului Comisiei de Examen, cel târziu cu trei zile înaintea 

susţinerii proiectului, un exemplar tipărit al proiectului şi un CD cu o copie în format PDF a 

proiectului. 

Trebuie evitate: neincluderea în proiect, la punctele 6 şi 7, a referintelor bibliografice; preluarea 

neprelucrată şi neinterpretată a informaţiilor din literatura tehnică, utilizarea incorectă a termenilor 

şi simbolurilor de specialitate, calitatea slabă şi inconsistenţa contribuţiei autorului proiectului, lipsa 

de colaborare cu conducătorul proiectului, susţinerea ezitantă, nesigură şi confuză a proiectului. 

 

Pagina de referinţă corespunde MSWord: 

- format A4; 

- margini: stânga 3,5 cm, dreapta 2,5 cm, sus 2,5 cm, jos 2,5 cm; 

- font Times New Roman, dimensiune 12; 

- spaţiere la 1,5 rânduri, cu 6 puncte după paragraf; 

- indentarea paragrafelor: 1 cm 
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Conf. dr. ing. Mihalache Sanda Florentina 
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TEMATICA EXAMEN DE DIPLOMA 

AUTOMATICA SI INFORMATICA APLICATA 

1. Definirea, caracterizarea şi clasificarea sistemelor automate [3].

2. Sisteme de reglare după abatere şi perturbaţie [3, 5].

3. Stabilitatea sistemelor liniare [4].

4. Rolul funcţiilor de transfer in analiza si sinteza sistemelor liniare continue si discrete [4].

5. Indicatori ai calitaţii reglării în regim staţionar şi dinamic [4, 5].

6. Echipamente numerice de conducere : cerinte si elemente de interfata (structuri, elemente

componente, probleme de conectare) [10].

7. Tranzitiile taskurilor si implementarea operatiilor multitasking [11].

8. Principiul de funcţionare a traductoarelor uzuale [5, 6].

9. Structura si functionarea unui robot industrial [8].

10. Automate finite: tipuri, structuri, funcţionare, aplicatii [9].

11. Caracteristici principale ale dispozitivelor electronice fundamentale [1].

12. Elemente de programare a PLC-urilor [2].

13. Sisteme de reglare a parametrilor tehnologici: debit, presiune, nivel, temperatura [5, 7].
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