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AUTOMATE PROGRAMABILE 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică 

Catedra/departamentul Ingineria Software și Automatică 

Ciclul de studii Studii superioare de licență, ciclul I 

Programul de studiu 0714.6 Automatică și Informatică 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opționalitate 

Credite 
ECTS 

III (învățământ cu frecvență) 
 

6 E S – unitate de 
curs de 

specialitate 

A - unitate de 
curs opțională 4 

 

2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învățământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Laborator/seminar 
Proiect de 

an 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicaţii 

120 30 30  30 30 

 

3. Precondiții de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învățământ Programarea calculatoarelor, Structuri de date și algoritmi, Sisteme de 
operare și baze de date, Grafica pe calculator, Sisteme cu evenimente 
discrete, Sisteme cu microprocesoare.  

Conform competențelor Însușirea cunoștințelor legate de noțiunile de bază ale programării, 
modelării și proiectării sistemelor. 

 

4. Condiții de desfășurare a procesului educațional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de tablă, sau de 
proiector și calculator. Nu vor fi tolerate întârzierile studenților. 

Laborator/seminar Studenții vor perfecta rapoarte conform condițiilor impuse de indicațiile metodice. 
Termenul de predare a lucrării de laborator – o săptămână după finalizarea acesteia.  

 

5. Competențe specifice acumulate 
 
 

Competențe 
profesionale 

CPL 2. Operarea cu concepte fundamentale din știința calculatoarelor, tehnologia 
informației și comunicațiilor  

✓ Descrierea funcționării și a structurii sistemelor, automatelor, rețelelor de comunicații și 
aplicațiilor acestora în ingineria sistemelor folosind cunoștințe referitoare la limbaje, 
medii și tehnologii de programare, baze de date. 

✓ Utilizarea argumentată a conceptelor din teoria automatelor, informatică și tehnologia 
calculatoarelor în rezolvarea de problem bine definite din ingineria sistemelor și în 
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aplicații ce impun utilizarea de hardware și software în sisteme industriale și în sisteme 
informatice. 

✓  Rezolvarea de probleme uzuale din domeniul automatelor și microprogramelor  folosind 
concepte ale științei calculatoarelor și tehnologiei informației referitoare la utilizarea de 
software dedicat și de mijloace de proiectare asistată de calculator  și la adaptarea și 
extinderea acestora.  

✓ Selectarea și evaluarea în calitate de utilizator, de software dedicat și mijloace de 
proiectare asistată de calculator  pentru aplicații din ingineria sistemelor,  calculatoarelor, 
tehnologia informației și comunicațiilor 

✓ Folosirea proiectării hardware -software integrate și a ingineriei programării ca 
metodologii de dezvoltare, inclusiv in vederea unei modelari la nivel de sistem. 

Competențe 
profesionale 

CPL 3. Utilizarea fundamentelor  automaticii, a metodelor de modelare, simulare, 
identificare și analiză a proceselor, a tehnicilor de proiectare asistată de calculator. 

✓ Configurarea și implementarea sistemelor de conducere a proceselor industriale, 
roboților și liniilor de fabricație flexibile, precum și alegerea echipamentelor, acordarea și 
punerea în funcțiune a structurilor aferente 

Competențe 
profesionale 

CPL 5. Dezvoltarea de aplicații și implementarea algoritmilor și structurilor de conducere 
automată, utilizând principii de management de proiect, programarea automatelor medii de 
programare și tehnologii bazate pe microcontrolere, procesoare de semnal, automate 
programabile, sisteme încorporate 

✓ Identificarea conceptelor și metodelor de dezvoltare și a limbajelor specifice dezvoltării 
de aplicații secvențiale, concurente, timp real, non-timp real, locale, distribuite, 
încorporate, non-încorporate, mobile, on-line etc.) și de management de proiect. 

✓ Explicarea și interpretarea corespondenței proiect-sistem real folosind principiile și 
metodele de bază de proiectare și implementare a algoritmilor și structurilor de sisteme 
de conducere automată, inclusiv ca sisteme încorporate sau distribuite bazate pe 
microcontrolere, procesoare de semnal, automate programabile 

✓ Selectarea tehnologiilor și echipamentelor adecvate destinației sistemelor automate, 
aplicațiilor informatice și condițiilor de exploatare 

✓ Evaluarea modului de implementare a aplicațiilor de automatizare și informatică utilizând 
algoritmi și structuri de conducere automata, medii de programare și tehnologii bazate pe 
microcontrolere, procesoare de semnal, automate programabile, sisteme incorporate etc. 

✓ Transpunerea rezultatelor  calculelor de dimensionare în documente tehnice ale 
proiectelor, specifice sistemelor automate și de informatică aplicată 

Competențe 
transversale 

CT1. Executarea responsabilă a sarcinilor profesionale, în condiţii de autonomie restrânsă şi 
asistenţă calificată. 

CT2. Familiarizarea cu rolurile şi activităţile specifice muncii în echipă şi distribuirea de 
sarcini pentru nivelurile subordinate. 

CT3. Conştientizarea nevoii de formare continuă, utilizarea eficientă a resurselor şi 
tehnicilor de învăţare, pentru dezvoltarea personală şi profesională. 

6. Obiectivele unității de curs/modulului 

Obiectivul general Însușirea metodelor și procedurilor de analiza și sinteza abstractă și de structură a 
automatelor cu stări finite. 
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Obiectivele specifice • Înțelegerea principiilor de analiză și sinteză abstractă a automatelor cu stări 
finite. 

• Înțelegerea principiilor de analiză și sinteză a structurii automatelor cu stări 
finite.  

• Capacitatea de a clasifica automatele cu stări finite. 

• Capacitatea de a efectua sinteza abstractă a automatelor cu stări finite.  

• Capacitatea de a efectua sinteza de structură a automatelor cu stări finite.  

• Înțelegerea principiilor de sincronizare a automatelor cu stări finite.  

• Capacitatea de a elabora sisteme de sincronizare a automatelor cu stări finite.  

7. Conținutul unității de curs/modulului 

Tematica activităților didactice 

Numărul de ore 

învățământ 
cu 

frecvență 

învățământ 
cu frecvență 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Definirea automatelor cu stări finite. Automatul abstract. Alfabetul stărilor. 
Alfabetele de intrare și ieșire. Metode de definire a automatelor cu stări finite. 
Automatul Mealy și automatul Moore. 

2  

T2. Minimizarea automatelor cu stări finite. Stări echivalente. Automate 
echivalente. 

4  

T3. Definirea structurii automatelor cu stări finite. Compoziția automatelor. 
Alfabetul de structură. Schema de structură. Formularea problemelor de sinteză 
și de analiză a automatelor cu stări finite. 

4  

T4.  Metoda canonică de sinteză abstractă a automatelor. Codificarea alfabetelor 
de intrare, ieșire, ale stărilor. Teorema lui Glușkov. Structura canonică a 
automatelor. Algoritmul de sinteză a structurii canonice. 

4  

T5.  Sinteza structurii automatelor cu stări finite. Sinteza automatelor cu stări 
finite în baza bistabilelor RS, D, JK și T. 

4  

T6.Sincronizarea automatelor cu stări finite. Sincronizarea automatelor Mealy. 
Sincronizarea automatelor Moore. 

4  

T7.  Realizarea automatelor cu stări finite prin programe de calculator. Modelul 
de interacțiune a automatului cu stări finite cu obiectul controlat. Metode de 
elaborare a programelor ce realizează automatele cu stări finite. 

4  

T8. Realizarea automatelor cu stări finite prin dispozitive microprogramabile. 
Realizarea automatelor cu stări finite în baza memoriilor permanente. 

4  

Total prelegeri: 30  
 

Tematica activităților didactice 

Numărul de ore 

învățămînt 
cu 

frecvență 

învățămînt 
cu frecvență 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 

1. Automatele programabile din familia SIMATIC. Alegerea limbajului de 
programare; Crearea unui proiect; Scrierea, analiza și salvarea unui 
program. 

6  

2. Componentele unei statii de automatizare SIMATIC; Unitati centrale 
SIMATIC; Limbajul de programare STEP7 . Crearea unui proiect. 

4  
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3. Programarea in LAD, FED și STL. Concepte de baza; Programarea folosind 
LAD (diagramele Ladder). 

6  

4. Programarea folosind FED (function block diagram)  4  

5. Programarea Simatic Touch Screen. 4  

6. Controlul unui motor de curent alternativ trifazat  6  

Total lucrări de laborator/seminare: 30  
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Suplimentare  
 

9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

30% 30%  40% 

Standard minim de performanță 

Prezența și activitatea la prelegeri și lucrări de laborator; 
Obținerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări și lucrări de laborator; 
Obținerea notei minime de „5” la proiectul de an; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoașterii condițiilor de aplicare a procedeelor de modelare 
constructivă. 
 


