
 

FIŞA DISCIPLINEI1 
 

 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea Politehnica Timişoara  
1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Automatică şi Calculatoare / Automatică şi Informatică Aplicată  
1.3 Catedra ▬ 
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)  Ingineria sistemelor  
1.5 Ciclul de studii  Licenţă  
1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea  Automatică şi informatică aplicată / Inginer  

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei  Internetul industrial al lucrurilor (IIoT)  
2.2 Titularul activităţilor de curs  Ş.l.dr.ing. Adrian Ştefan Korodi  
2.3 Titularul activităţilor aplicative5  Ş.l.dr.ing. Adrian Ştefan Korodi, Ș.l.dr.ing. Octavian Ştefan  
2.4 Anul de studiu6  4  2.5 Semestrul  8  2.6 Tipul de evaluare  D  2.7 Regimul disciplinei Optionala  

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână  3  , din care:     3.2 curs 2  
3.3 seminar/laborator/ 
proiect/practică 

1  

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 , din care:   3.5 curs 28  3.6 activităţi aplicative 14  
3.7 Distribuţia fondului de timp pentru activităţi individuale asociate disciplinei ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  18  
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  18  
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  11  
Tutoriat  10  
Examinări  3  
Alte activităţi       
Total ore activităţi individuale  

60  
3.8 Total ore pe semestru7  102  
3.9 Numărul de credite  4  

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum •  -  
4.2 de competenţe •  Cunoştinţe de programare, Baze de date   

                                                           

1 Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3). 
2 Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina. 
3 Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului. 
4 Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 493/17.07.2013. 
5 Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr). 
6 Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ. 
7 Se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.4 şi 3.7. 



 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului •  Materiale suport: laptop, proiector, tablă.  
5.2 de desfăşurare a activităţilor practice •  Laborator cu 10-15 calculatoare, module Raspberry Pi, Node-red, stand-uri cu PLC/HMI 

Siemens și Panasonic, plăci cu microcontroller - Arduino, KEPServerEX, FPOPC Server, 

Arduino OPC Server, IGSS, Ignition, IOT2040, etc.  

 
6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale8 

• Utilizarea de cunoştinţe de matematică, fizică, tehnica măsurării, grafică tehnică, inginerie mecanică, chimică, 
electrică şi electronică în ingineria sistemelor. 

• Operarea cu concepte fundamentale din ştiinţa calculatoarelor, tehnologia informaţiei si comunicatiilor. 
• Utilizarea fundamentelor automaticii, a metodelor de modelare, simulare, identificare şi analiză a proceselor, a 

tehnicilor de proiectare asistată de calculator. 
• Proiectarea, implementarea, testarea, utilizarea şi mentenanţa sistemelor cu echipamente de uz general şi dedicat, 

inclusiv reţele de calculatoare, pentru aplicaţii de automatică şi informatică aplicată. 
• Dezvoltarea de aplicaţii şi implementarea algoritmilor şi structurilor de conducere automata, utilizând principii de 

management de proiect, medii de programare şi tehnologii bazate pe microcontrolere, procesoare de semnal, automate 

programabile, sisteme încorporate. 
•   

Competenţe 
transversale 

• 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. 
• 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. 
• Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru 

propria dezvoltare.   

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei •  Abordarea conceptului de Internet Industrial al Lucrurilor (IIoT) și implicit a noțiunilor de 

interoperabilitate și integrabilitate, care să ofere absolventului alternative suplimentare de angajare 

și de antreprenoriat într-un domeniu de mare actualitate.  

7.2 Obiectivele specifice 

• Abordarea unei viziuni de integrabilitate și interoperabilitate între echipamente și sisteme, de 

digitalizare și comunicare, 

• Familiarizarea cu sistemele și soluțiile industriale, respectiv cu soluțiile de interfațare clasice, 
• Acumularea de cunoștințe aferente interfațării OPC UA, 
• Stăpânirea mediului software Node-red, 
• Dezvoltarea de abilități de interfațare și conversie de protocol în soluții hardware/software 

moderne, respectiv de realizare aplicații comune care să înglobeze structuri diverse, 
• Abordarea de studii de caz în diverse domenii.  
•  

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 
 1. Concepte IIoT 

   1.1. Revolutia industriala 4.0 

   1.2. Cyber-Physical Systems (CPS), Internetul lucrurilor (IoT) și Internetul 

industrial al lucrurilor (IIoT) 

   1.3. Sisteme și nivele ierarhice în diferite domenii 

   1.4. Integrare, interoperabilitate, interoperare 

   1.5. Conectivitate - suport fizic de comunicare și protocoale  

3   Prelegeri susţinute de 

prezentări PowerPoint, 

conversaţii, explicaţii, 

exemplificări.   

                                                           

8 Aspectul competenţelor profesionale şi competenţelor transversale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua 

competenţele care sunt precizate în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS 

(http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4 şi programul de 

studii de la pct. 1.6 din această fişă, la care participă disciplina. 

http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL


 

 2. Interfatare OPC UA (IEC 62541) 

   2.1. Noțiuni de bază 

   2.2. Echipamente si solutii software-hardware OPC UA din industrie 

   2.3. Conceptul de Wrapper 

   2.4. Solutii industriale de centralizare si deschidere OPC pentru Windows 

   2.5. Wrappere OPC UA locale (suport hardware - PLC gateway, HMI, 

microcontrollere, microcalculatoare, PC) 

   2.6. Clienți OPC UA 

 

5  

 3. Mediul Node-red  

   3.1. Descriere generală 

   3.2. Configurare PC (Windows, Linux, OS X), Raspberry Pi (Raspbian), 

telefoane/tablete (Android, IoS), cloud 

   3.3. Lucrul cu proiecte (nod, flow, debug, manipulare) 

   3.4. Noduri și funcții importante  

  (interacționarea cu PLC-uri, HMI-uri, Arduino, I/O Raspberry; 

  baze de date - ex. SQLite, MySQL; 

  aplicații web; 

  dashboard; 

  aplicații rețele sociale - Twitter, Facebook; 

  OPC UA server și client; 

   etc.) 

   3.5. Interconectivitate - aplicație comună  

10  

 4. Studii de caz IIoT     

   4.1. Historian în soluție Node-red și OPC UA 

   4.2. Wrapper low-cost local Modbus TCP - OPC UA    

   4.3. Aplicație client OPC UA pentru Android (OPC UA SDK, Node-red) 

   4.4. Concept Smart-Home în contextul IIoT 

   4.5. Senzori inteligenți (abordare node-red și sdk open62541)  

   4.6. Aplicatie IIoT utilizand Siemens IoT 2040 si Node-red 

   4.7. Abordare non-invazivă bazată pe OPC UA și Node-red pentru 

augmentare sisteme industriale funcționale 

   4.8. Conectare structuri fizice și digitale în domeniul apei și interoperare 

 

10  
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9 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei iar cel puţin 3 titluri trebuie să se refere la lucrări relevante pentru disciplină, de 

circulaţie naţională şi internaţională, existente în biblioteca UPT. 



 

  
 

8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare 
 Laborator:      Laborator:   

1.Expunere temă, 

întrebări/discuţii;  

2.Implementări şi studii 

pe calculator, pe 

Raspberry Pi, pe 

IOT2040, pe dispozitive 

mobile;  

3.Utilizare stand-uri cu 

PLC/HMI, platforme 

Arduino, elemente de 

măsură/acționare, diverse 

medii software  

 1. Configurare OPC DA/UA servere centralizatoare (integrare PLC/Arduino 

în software de monitorizare și control).  
2  

 2. Aplicații introductive în Node-red – creare de fluxuri, debug, utilizare 

funcții elementare și Dashboard.  
2  

 3. Integrare I/O Raspberry Pi în Node-red și interacțiune cu 

Twitter/Facebook.  
2  

 4. Baze de date în Node-red (SQLite/MySQL).  2     
 5. Wrapper Modbus TCP – OPC UA în Node-red  2      
 6. Wrapper Modbus RTU – OPC UA în Node-red  2    

 
7. Aplicatie de monitorizare și control sisteme industriale în Node-red pe 

Android  
2     

       
Bibliografie11    
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

• Producătorii de sisteme industriale care încorporează microcontrollere/microcalculatoare oferă poziţii de dezvoltatori software cu abilități 

pentru interconectivitate, interoperabilitate echipamente/sisteme. 

• Majoritatea companiilor de automatizări, SCADA şi sisteme de comunicaţii utilizate în controlul proceselor adoptă principiile Industry 

4.0 și caută integratori de sisteme hardware/software, respectiv programatori de microcontrollere si automate programabile, cu abilități în 

domeniul IIoT. 
• Toate companiile sunt interesate de tehnologii și direcții noi, spirit creativ, viziune de ansamblu. 
• Materia curentă promovează perspectiva antreprenorială, în contextul revoluției industriale 4.0 și oferă instrumente necesare pentru ca 

absolventul să poată adera la noul curent IIoT.  
 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din 

                                                           

10 Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conţine mai multe tipuri de activităţi aplicative atunci ele se 
trec consecutiv în liniile tabelului de mai jos. Tipul activităţii se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:” şi/sau 

„Practică:”. 
11 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei. 



 

        nota finală 

10.4 Curs     Examen   66%  
10.5 Activităţi aplicative  S:          
 L:    Evaluare aplicații practice 

pe parcursul laboratorului. 

 

 Prezentare soluţii, răspunsuri la întrebări 
 

 34%  

 P:     
 

      

 Pr:                 
10.6 Standard minim de performanţă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică stăpânirea lui) 

•  Cunoștințe de bază în domeniul abordat. Abilitatile acumulate se verifică prin analiza dezvoltarilor si întrebări adecvate în etapele de 

evaluare care să stimuleze înţelegerea noţiunilor şi să demonstreze deprinderile acumulate în cadrul studiului.    
 

 
 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului activităţii aplicative 

27.04.2018  …………………….……… …………………….……… 

 
 

Semnătura directorului de departament Data avizării în Consiliul Facultăţii12 Semnătura decanului 

…………………….………     …………………….……… 

 

                                                           

12 Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei. 


