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UTILIZAREA ŞI PROGRAMAREA CONTROLERELOR 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Energetică și Inginerie Electrică 

Catedra/departamentul Electromecanică şi Metrologie 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

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

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

I (învăţământ cu frecvenţă); 
I (învăţământ cu frecvenţă 

redusă) 

5 
6 

E 
U – unitate 
de curs  de 
specialitate 

 

O - unitate 
de curs 

obligatorie 
5 

 
2. Timpul total estimat 

Secția de 
studii Total ore în 

planul de 
învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale  Lucrul individual 

Curs Seminar Laborator Teza  de an 
Studiul 

materialului 
teoretic 

Pregătire 
aplicaţii 

ZI 150 30 15 30  60 15 

FR 150 16 4 6  100 24 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ În calitate de suport iniţial folosesc cunoştinţele căpătate la disciplinele: 
 Bazele teoretice ale electrotehnicii, 
 Echipamente electrice, 
 Senzori şi traductoare, 
 Dispozitive şi circuite electrice, 
 Teoria sistemelor şi reglare automată, 
 Informatică. 

Conform competenţelor CP1. Aplicarea adecvată a cunoștințelor fundamentale de matematică, 
fizică, chimie, materiale, inginerie mecanică, electrică şi electronică în 
domeniul ingineriei şi activităţilor inginereşti. 

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

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

Seminar Pentru desfăşurarea orelor de seminar, în sala de seminar este nevoie de calculator pe 
care vor fi instalate diferite software pentru controlere de diferită generaţie, 
complexitate şi producător, tablă vituală, internet. 
Studenţii vor însuşi funcţii logice principale şi speciale, vor studia paşii principali necesari 
pentru automatizarea unui proces tehnologic după care respectând aceşti paşi vor 
rezolva probleme de automatizare. Rezolvarea problemelor implică elaborarea 
schemelor logice de automatizare în diferite limbaje de programare şi desenarea 
schemelor electrice cu toate elementele componente ale sistemului de automatizat.   

Laborator Pentru desfăşurarea lucrărilor de laborator, este nevoie de o sala de calculatoare cu 
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conectare la internet pe care sunt instalate diferite software pentru controlere 
industriale. 
Studenţii vor elabora scheme logice de automatizare pentru diferite procese tehnologice 
în diferite software pentru controlere de diferită generaţie, complexitate şi producător. 
Studenţii vor perfecta rapoarte conform condiţiilor impuse în indicaţiile metodice, care 
urmează a fi prezentate la următoarea întâlnire şi care vor fi susţinute în timpul orelor 
de consultaţie.  

 
5. Competenţe specifice acumulate 

 
 

Competenţe 
profesionale 

CP 2. Operarea cu concepte fundamentale din știința calculatoarelor,  tehnologia 
informației,  metodelor statistice şi probabilistice, precum şi a tehnicilor de 
modelare/simulare pentru sinteza şi analiza metodelor de gestionare a calităţii şi 
procedurilor de evaluare a conformităţii. 

 CP2.1.Descrierea funcționării și structurii sistemelor de calcul și a aplicațiilor lor în 
ingineria şi managementul calităţii, utilizând limbajele, mediile și  tehnologiile 
contemporane de programare.  

 CP2.3. Rezolvarea problemelor uzuale din domeniul ingineriei calităţii şi evaluării 
conformităţii, folosind pachete de programe dedicate și mijloace de proiectare 
asistată de calculator. 

CP 3. Aplicarea  cunoștințelor privind prevederile documentelor normative şi legislative, a 
codurilor de bune practici, precum şi a  instrumentelor manageriale la conceperea şi 
dezvoltarea metodelor eficiente de asigurare a calităţii şi competitivităţii produselor 

 CP3.1. Descrierea principiilor, metodelor şi instrumentelor de asigurare a calităţii şi 
competitivităţii produselor.  

 CP3.5. Elaborarea proceselor de proiectare, fabricare, deservire tehnică , verificare şi 
etalonare a  mijloacelor de măsurare şi echipamentelor de încercare. 

CP 5. Proiectarea, producerea, utilizarea  şi menţinerea  mijloacelor de măsurare și  
echipamentelor de  încercare, inclusiv asigurarea legalităţii, uniformităţii şi trasabilităţii 
măsurărilor şi încercărilor. 

 CP5.2. Identificarea şi explicarea  metodelor de măsurare şi încercare, precum și 
modului de exploatare a a mijloacelor de măsurare și  echipamentelor de  încercare 
în baza tehnologiilor informaţionale.  

Competenţe 
transversale 

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

 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Familiarizarea studenților cu controlerele logice programabile şi căpătarea 
deprinderilor de alegere, programare şi utilizare a acestora în automatizarea diferitor 
procese tehnologice industriale. 

Obiectivele specifice  Cunoaşterea rolului controlerului industrial şi a regulatoarelor în cadrul 
proceselor tehnologice de automatizare de diferită complexitate; 

 Însuşirea etapelor de automatizare folosind controlerele industriale 
specializate; 

 Formarea abilităţilor de aplicare a circuitelor logice pentru studierea 
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proceselor electrotehnice şi electromecanice; 
 Studierea diferitor limbaje de programare utilizate la diferite controlere 

industriale; 
 Cunoașterea şi utilizarea softurilor specializate pentru calculator în domeniul 

programării a diferitor procese tehnologice cu ajutorul controlerelor 
industriale; 

 Învăţarea posibilităţilor de comunicare a controlerelor prin interfaţă 
specializată; 

 Dezvoltarea capacităţilor de a studia independent software noi de 
programare a controlerelor industriale. 

 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor:   

T1. Microprocesorul – noţiuni generale, arhitectura, părţile componente. 2 
2 T2. Microprocesorul – principiul şi viteza de funcţionare, modalităţi de 

comunicare. 
2 

T3. Microcontrolerul – noţiuni generale, arhitectura, părţile componente. 2 
2 

T4. Microprocesorul – principiul de funcţionare, domenii de utilizare. 2 

T5. Noţiuni generale Controlere Logice Programabile. Scurt istoric. Clasificări. 2 1 

T6. Structura unui Controler Logic Programabil. 2 2 

T7. Funcţionarea unui Controler Logic Programabil. 2 1 

T8. Programarea unui Controler Logic Programabil. 2 1 

T9.  Reţelele de comunicare ale Controlerelor Logice Programabile. 2 1 

T10. Programe SCADA de control şi achiziţie date. 2 1 

T11. Consideraţii practice privind siguranţa comunicaţiilor. 2 1 

T12. Aspecte ale fiabilităţii PLC-urilor. 2 
1 

T13. Domenii de utilizare ale Controlerelor Logice Programabile. 2 

T14. Paşii parcurşi în automatizarea unui proces tehnologic cu ajutorul 
Controlerului Logic Programabil. 

2 1 

T15. Controlere Programabile Logice ale companiilor VIPA, Lovato Electric, 
Mitsubishi, etc. 

2 2 

Total prelegeri: 30 16 
 

 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica seminarelor:   

LP1. Definirea noţiunii de controler industrial. Introducere în automatizări. 1 

2 

LP2. LOGO! – Prezentare Generală şi Structurală. Modalitatea de conectare. 2 

LP3. Biblioteca Funcții de Bază. 2 

LP4. Biblioteca Funcții Speciale. 2 

LP5. Paşii parcurşi în automatizarea unui proces tehnologic cu ajutorul 
controlerului. 

2 

LP6. Rezolvarea problemelor de automatizare folosind limbajul de programare 2 2 
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FBD (Function Block Diagram). 

LP7. Studierea metodologiei de elaborare a schemelor electrice de conectarea a 
controlerelor industriale în schema procesului tehnologic. 

2 

LP8. Rezolvarea problemelor de automatizare folosind limbajul de programare 
LAD (Ladder Diagram). 

2 

Total seminare: 15 4 
 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator:   

LP1. Prezentarea ciclului de lucrări. Modul de efectuare a lucrărilor și prezentare 
a rapoartelor. Tehnica securității 

2 
1 

LP2. Studierea bibliotecilor funcţiilor logice ale controlerului LOGO 4 

LP3. Programarea asistată la calculator a controlerului LOGO. 4 
2 

LP4. Programarea directă a controlerului LOGO. 4 

LP5. Programarea asistată la calculator a controlerului KINKO. 4 
2 

LP6. Programarea asistată la calculator a controlerului ALPHA. 4 

LP7. Programarea asistată la calculator a controlerului VIPA. 8 1 

Total lucrări de laborator: 30 6 
 
 

8. Referinţe bibliografice 

Principale 1. Vasile Rachier. Utilizarea şi Programarea Controlerelor. Note de curs. Chişinău, 2016, 
62 p. (format electronic).  

2. Vasile Rachier. Controlere pentru automatizări mici ale celor mai populare companii. 
Prezentare Power Point. Chişinău, 2013, 17 p. (format electronic). 

3. Vasile Rachier. Curs Zelio Logic. Prezentare Power Point. Chişinău, 2013, 104 p. (format 
electronic). 

4. Vasile Rachier. Controlere Companiei Oven. Prezentare Power Point. Chişinău, 2013, 17 
p. (format electronic). 

5. Vasile Rachier. Utilizarea şi Programarea Controlerelor. Îndrumar metodic pentru 
efectuarea lucrărilor de laborator la disciplina Utilizarea şi Programarea Controlerelor, 
Chişinău, 2013. (format electronic)  

6. Vasile Rachier. Structuri de conducere ierarhizată a proceselor electroenergetice. 

Automatul programabil – Logo. Îndrumar metodic  pentru  lucrări practice. Chişinău, 

2012, 46 p. (format electronic)  
7. Blajă V. Electronica. Dispozitive şi circuite electronice. Ciclu de prelegeri. Chişinău, 

2005. 
8. Blajă V. Chiciuc A. Tehnica digitală şi microprocesoare. Ciclu de prelegeri. Chişinău, 

2004.  

Suplimentare 
1. http://www.owen.ru/catalog#20913826 
2. http://www.mitsubishielectric.in/fa/factory-automation.php 

3. https://www.siemens.com/global/en/home/products/automation.html 
4. http://www.schneider-electric.com/b2b/en/products/automation-and-control.jsp 
5. http://ab.rockwellautomation.com/Programmable-Controllers 

6. http://www.vipa.com/products/control-systems/ 
7. http://www.lovatoelectric.com/Automation-and-control/9995/pl4 

http://www.owen.ru/catalog#20913826
http://www.mitsubishielectric.in/fa/factory-automation.php
https://www.siemens.com/global/en/home/products/automation.html
http://www.schneider-electric.com/b2b/en/products/automation-and-control.jsp
http://ab.rockwellautomation.com/Programmable-Controllers
http://www.vipa.com/products/control-systems/
http://www.lovatoelectric.com/Automation-and-control/9995/pl4
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9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

20% 20% - 60% 

Standard minim de performanţă 

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

 


