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Grila 1L – Descrierea domeniului/programului de studii prin competenţe profesionale şi competenţe transversale 
 

Denumirea calificării:  

 

Automatica si informatica aplicata 
 

Nivelul calificării : LICENŢĂ 

       Ocupaţii posibile: 

Inginer automatist (214402), proiectant inginer de sisteme şi calculatoare (214419), administrator de retea de calculatoare (inginer de sistem) (213902), administrator baze de date 

(213903), inginer de sistem software (213905), manager proiect informatic (213906),  specialist mentenanţa electromecanică-automatică echipamente industriale (214429), asistent de 

cercetare în automatică (251418), programator (213102), proiectant sisteme informatice (213103). 

       Propuneri de noi ocupaţii: 

i) inginer pentru sisteme şi echipamente de automatizare; ii) administrator de sisteme automate de conducere; iii) inginer pentru dezvoltare de sisteme automate; iv) inginer pentru 

dezvoltare pentru echipamente de proces, v) inginer de dezvoltare software pentru conducerea proceselor; vi) inginer analist de sistem, vii) administrator sisteme informatice şi sisteme 

de calcul; viii) inginer in telecomenzi si electronica in transporturi 

Competenţe profesionale 

 

 

 

 

Descriptori de  

nivel ai elementelor  

structurale ale competenţelor profesionale 

C1  

Utilizarea de cunoştin-

ţe de matematică, fizi-
că, tehnica măsurării, 

grafică tehnică, ingine-

rie mecanică,  chimică,  
electrică şi electronică 

în ingineria sistemelor. 

C2 

Operarea cu concepte 

fundamentale din ştiin-
ţa calculatoarelor, teh-

nologia informaţiei si 

comunicatiilor 

C3 

Utilizarea fundamen-

telor automaticii, a me-
todelor de modelare, 

simulare, identificare 

şi analiză a proceselor, 
a tehnicilor de proiec-

tare asistată de calcula-

tor. 

C4 

Proiectarea, implemen-

tarea, testarea, utiliza-
rea şi mentenanţa siste-

melor cu echipamente 

de uz general şi dedi-
cat, inclusiv reţele de 

calculatoare, pentru 

aplicaţii de automatică 
şi informatică aplicată. 

C5 

Dezvoltarea de aplica-

ţii şi implementarea al-
goritmilor şi structuri-

lor de conducere auto-

mata, utilizând princi-
pii de management de 

proiect, medii de pro-

gramare şi tehnologii 
bazate pe microcon-

trolere, procesoare de 

semnal, automate pro-
gramabile, sisteme în-

corporate  

C6 

Aplicarea de cunoş-

tinţe de legislaţie, 
economie, marketing, 

afaceri si asigurare a 

calitatii, în contexte 
economice şi mana-

geriale.  

CUNOŞTINŢE 

1. Cunoaşterea, înţelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază ale 

domeniului şi ale ariei de specializare; utilizarea lor adecvată în comunicarea 

profesională 

C1.1 

Utilizarea în comuni-

carea profesională a 

conceptelor, teoriilor şi 
metodelor ştiinţelor 

fundamentale folosite 

în ingineria sistemelor. 

C2.1 

Descrierea funcţionării 

şi a structurii sisteme-

lor de calcul, reţelelor 
de comunicaţii şi apli-

caţiilor acestora în in-

gineria sistemelor folo-
sind cunoştinţe referi-

toare la limbaje, medii 

şi tehnologii de progra-
mare, ingineria progra-

mării şi instrumente 

specifice (algoritmi, 
scheme, modele, proto-

coale etc.). 

C3.1 

Identificarea concepte-

lor fundamentale ale 

teoriei sistemelor, ingi-
neriei reglării automa-

te, a principiilor de ba-

za din modelare şi si-
mulare, precum şi a 

metodelor de analiza a 

proceselor, în scopul 
explicării problemelor 

de baza din domeniu. 

C4.1 

Definirea cu ajutorul 

principiilor de funcţio-

nare şi proiectare, a 
cerinţelor standardelor 

aplicabile  şi a metode-

lor de implementare, 
testare, mentenanţă şi 

exploatare a echipa-

mentelor folosite în 
aplicaţiile de automati-

că şi informatică apli-

cată. 

C5.1 

Identificarea concep-

telor şi metodelor de 

dezvoltare şi a limba-
jelor specifice dezvol-

tării de aplicaţii (sec-

venţiale, concurente, 
timp real, non – timp  

real, locale, distribuite, 

încorporate, non – in-
corporate, mobile, on-

line etc.) şi de manage-

ment de proiect 

C6.1 

Identificarea metodelor 

şi tehnicilor de analiză 

şi evaluare a produse-
lor, a elementelor de 

design, precum şi a 

principiilor de manage-
ment, marketing şi de 

inginerie a calităţii, 

aplicabile în activităţi 
inginereşti. 

2. Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea unor 

variate tipuri de concepte, situaţii, procese, proiecte etc. asociate domeniului. 

C1.2 

Explicarea temelor de 

rezolvat şi argumenta-
rea soluţiilor din ingi-

neria sistemelor, prin 

utilizarea tehnicilor, 
conceptelor şi princi-

piilor din matematică, 

fizică, grafică tehnică, 

C2.2 

Utilizarea argumentată 

a conceptelor din in-
formatică şi tehnologia 

calculatoarelor în re-

zolvarea de probleme 
bine definite din ingi-

neria sistemelor şi în 

aplicaţii ce impun uti-

C3.2 

Explicarea si interpre-

tarea problemelor de 
automatizare a unor 

tipuri de procese prin 

aplicarea fundamen-
telor automaticii,a me-

todelor de modelare, 

identificare, simulare 

C4.2 

Explicarea şi interpre-

tarea metodelor de pro-
iectare, implementare, 

testare, utilizare şi 

mentenanţă a echipa-
mentelor de uz general 

şi dedicat, folosite pen-

tru aplicaţii de condu-

C5.2 

Explicarea şi interpre-

tarea corespondenţei 
proiect-sistem real fo-

losind principiile şi 

metodelor de bază de 
proiectare şi imple-

mentare a algoritmilor 

şi structurilor de siste-

C6.2 

Interpretarea documen-

taţiei specifice organi-
zării procesului de exe-

cuţie şi implementare a 

proiectelor de sisteme 
automate şi a aplica-

ţilor de informatică. 

                                                 
 Se vor identifica maximum 6 competenţe profesionale 
 Se înscriu în grilă descriptorii de nivel prezentaţi în Matricea Cadrului Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (Fgura 3) în funcţie de nivelul calificării (Licenţă/Masterat/Doctorat) 

http://www.rubinian.com/cor_5_ocupatia.php?subsect=21&diviz=213&id=2139


inginerie electrică, 

electronică. 

lizarea de hardware şi 

software în sisteme in-
dustriale sau în sisteme 

informatice. 

şi analiza a proceselor, 

precum şi a tehnicilor 
de proiectare asistată 

de calculator. 

cere automată şi de 

informatică aplicată. 

me de conducere auto-

mata, inclusiv ca siste-
me încorporate sau 

distribuite bazate pe 

microcontrolere, pro-
cesoare de semnal, au-

tomate programabile 

etc. 

ABILITĂŢI 

3. Aplicarea unor principii şi metode de bază pentru rezolvarea de 

probleme/situaţii bine definite, tipice domeniului în condiţii de asistenţă 

calificată 

C1.3 

Rezolvarea probleme-

lor uzuale din dome-
niul ingineriei sisteme-

lor prin identificarea de 
tehnici, principii, me-

tode adecvate şi prin 

aplicarea matematicii, 
cu accent pe metodele 

de calcul numeric. 

C2.3 

Rezolvarea de proble-

me uzuale din dome-
niul ingineriei sisteme-

lor folosind concepte 
ale ştiinţei calculatoa-

relor şi tehnologiei in-

formaţiei referitoare la 
utilizarea de software 

dedicat şi de mijloace 

de proiectare asistata 
de calculator (CAD) şi 

la adaptarea şi extinde-

rea acestora. 

C3.3 

Rezolvarea unor tipuri 

de probleme de condu-
cere prin: folosirea de 

metode şi principii de 
modelare, elaborarea 

de scenarii de simula-

re, aplicarea de metode 
de identificare şi de 

analiză a unor procese 

(inclusiv procese teh-
nologice) şi sisteme. 

C4.3 

Rezolvarea de proble-

me practice de monito-
rizare si conducere au-

tomată şi de probleme 
de informatică aplicată 

prin utilizarea şi adap-

tarea de echipamente 
(numerice şi analogice) 

şi prin folosirea de 

tehnologii informatice. 

C5.3 

Selectarea tehnologii-

lor şi echipamentelor 
adecvate destinaţiei 

sistemelor automate, 
aplicaţiilor informatice 

şi condiţiilor de explo-

atare. 

C6.3 

Elaborarea de docu-

mentaţie tehnică (pro-
iecte) corect funda-

mentată din punct de 
vedere managerial şi 

legislativ pentru pro-

bleme bine-definite din 
ingineria sistemelor. 

4. Utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de evaluare, pentru a 

aprecia calitatea, meritele şi limitele unor procese, programe, proiecte, 

concepte, metode şi  teorii 

C1.4 

Aprecierea potenţialu-
lui, avantajelor şi dez-

avantajelor unor meto-

de şi procedee din do-

meniul ingineriei siste-

melor, a nivelului de 

documentare ştiinţifică 
al proiectelor si al con-

sistenţei aplicaţiilor fo-

losind tehnici matema-
tice si alte metode 

ştiinţifice  

C2.4 

Selectarea şi evaluarea 
în calitate de utilizator, 

de software dedicat şi 

mijloace de proiectare 

asistata de calculator 

(CAD) pentru aplicaţii 

din ingineria sisteme-
lor, calculatoarelor, 

tehnologia informaţiei 

şi comunicaţiilor. 

C3.4 

Evaluarea performan-
ţelor sistemelor auto-

mate, a punctelor tari 

şi punctelor slabe (ana-

liza SWOT) ale proiec-

telor, a consistenţei 

metodelor şi funda-
mentărilor teoretice. 

C4.4 

Evaluarea prin monito-
rizare, diagnoză, anali-

ză de date experimen-

tale, în concordanţă cu 

standarde specifice de 

performanţă a activită-

ţilor de proiectare, im-
plementare, testare-va-

lidare, exploatare şi 

mentenanţă a echipa-
mentelor şi reţelelor de 

calculatoare folosite 

pentru conducere auto-
mată şi aplicaţii de in-

formatică. 

C5.4 

Evaluarea modului de 
implementare a aplica-

ţiilor de automatizare 

şi informatică utilizand 

algoritmi şi structuri de 

conducere automata, 

medii de programare şi 
tehnologii bazate pe 

microcontrolere, pro-

cesoare de semnal, au-
tomate programabile, 

sisteme incorporate 

etc. 

C6.4 

Aprecierea măsurii şi 
modului în care diferi-

tele activităţi şi docu-

mentaţii au fundamen-

tare legislativă, eco-

nomică, managerială şi 

de asigurare a calităţii. 

5. Elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea unor principii şi metode 

consacrate în domeniu 

C1.5 

Elaborarea de proiecte 

în domeniul ingineriei 
sistemelor, selectând şi 

aplicând metode mate-

matice şi alte metode 
ştiinţifice specifice 

domeniului. 

C2.5 

Folosirea proiectării 

hardware – software 
integrate (co-design) şi 

a ingineriei programă-

rii ca metodologii de 
dezvoltare, inclusiv in 

vederea unei modelari 

la nivel de sistem. 

C3.5 

Configurarea şi imple-

mentarea sistemelor 
de conducere a proce-

selor industriale, ro-

boţilor şi liniilor de 
fabricaţie flexibile, 

precum şi alegerea 

echipamentelor, acorda-
rea şi punerea în func-

ţiune a structurilor afe-

rente. 

C4.5 

Elaborarea şi imple-

mentarea de proiecte 
tehnice pentru sisteme 

automate şi informati-

ce, care înglobează 
echipamente (numerice 

şi analogice) de uz ge-

neral şi dedicat, inclu-
siv reţele de calcula-

toare. 

C5.5 

Transpunerea rezulta-

telor calculelor de di-
mensionare în docu-

mente tehnice ale pro-

iectelor, specifice siste-
melor automate şi de 

informatică aplicată. 

C6.5 

Organizarea şi condu-

cerea de activităţi spe-
cifice domeniului siste-

melor automate şi in-

formaticii aplicate, in-
cluzând execuţia pro-

iectelor, în condiţii de 

respectare a cerinţelor 
legale şi manageriale. 

Standarde minimale de performanţă pentru evaluarea competenţei: Standard minimal: 

Selecţia şi utilizarea 

Standard minimal: 

Utilizarea conceptelor 

Standard minimal: 

Analiza, modelarea, 

Standard minimal: 

Selecţia şi utilizarea de 

Standard minimal: 

Dezvoltarea şi imple-

Standard minimal: 

Interpretarea contextu-



independentă a meto-

delor şi algoritmilor în-
văţaţi pentru situaţii tip 

cunoscute precum şi 

finalizarea de calcule 
(analitice şi numerice) 

cu mărimi fizice. 

Mijloc de validare: 
Lucrari de laborator, 

teme de casa şi 

proiecte 

şi instrumentelor din 

ştiinţa calculatoarelor 
şi tehnologia informa-

ţiei si comunicatiilor 

pentru rezolvarea de 
probleme specifice 

ingineriei sistemelor. 

Mijloc de validare: 
Teme de casă şi pro-

iecte cu sarcini indivi-

duale bine stabilite  

identificarea procese-

lor, simularea şi pro-
iectarea sistemelor de 

conducere folosind 

tehnici asistate de cal-
culator. 

Mijloc de validare: 

Lucrări de laborator 
destinate formării de 

abilităţi inginereşti, te-

me de casă şi proiecte 
de medie complexitate. 

echipamente numerice 

şi analogice, inclusiv 
de reţele de calculatoa-

re destinate aplicaţiilor 

de conducere automată 
şi de informatică apli-

cată.  

Mijloc de validare: 
Lucrări de laborator 

destinate formării de 

abilităţi inginereşti şi 
proiecte de medie 

complexitate. 

mentarea algoritmilor 

şi structurilor de con-
ducere automata bazate 

pe microcontrolere, 

procesoare de semnal, 
automate programa-

bile, sisteme incorpo-

rate etc. prin folosirea 
principiilor manage-

mentului de proiect. 

Mijloc de validare: 
Minimum două proiec-

te cu finalizare practi-
că. 

lui economic şi mana-

gerial folosind funda-
mente de legislaţie, 

economie, manage-

ment, marketing, afa-
ceri şi asigurarea cali-

tăţii. 

Mijloc de validare: 
Referate şi lucrarea de 

licenţă. 

 

 

    Descriptori de nivel ai competenţelor transversale


   Competenţe transversale Standarde minimale de performanţă pentru evalurea competenţei 

6. Executarea responsabilă a sarcinilor profesionale, în condiţii de 

autonomie restrânsă şi asistenţă calificată 
CT1 
Aplicarea, în contextul respectării legislaţiei, a drepturilor de proprietate 

intelectuala (inclusiv transfer tehnologic), a metodologiei de certificare a 
produselor, a principiilor, normelor şi valorilor codului de etică 

profesională în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi 
responsabilă. 

Standard minimal: 

Soluţionarea la termen, în activităţi individuale şi activităţi desfăşurate în 

grup, în condiţii de asistenţă calificată, a problemelor care necesită apli-
carea de principii şi reguli respectând normele deontologiei profesionale. 

Mijloc de validare: 
Proiecte şi lucrarea de licenţă. 

7. Familiarizarea cu rolurile şi activităţile specifice muncii în echipă şi 

distribuirea de sarcini pentru nivelurile subordonate CT2  
Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată 
luarea deciziilor si atribuirea de sarcini, cu aplicarea de tehnici de 

relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei 

Standard minimal: 
Asumarea responsabilă de sarcini specifice în echipe plurispecializate şi 

comunicarea eficientă  la nivel instituţional. 

Mijloc de validare: 

Lucrări de laborator, proiecte elaborate în echipă si practica tehnologica. 

8. Conştientizarea nevoii de formare continuă; utilizarea eficientă a 

resurselor şi tehnicilor de învăţare, pentru dezvoltarea personală şi 

profesională CT3  

Identificarea  oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă 

a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare. 

Standard minimal: 
Elaborarea şi susţinerea cu argumente a aplicării unui plan personal de 

dezvoltare profesională. 

Mijloc de validare: 
Referate de consiliere (întocmite de oficii de consiliere). Lucrare de 

licenţă. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

                                                 
  


