
 

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  Soluții industriale de achiziții de date și conducere supervizată (SCADA)  
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, ing. Teodor Huple  
2.4 Anul de studiu6  4  2.5 Semestrul  7  2.6 Tipul de evaluare  E  2.7 Regimul disciplinei Opțională  

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

3.1 Număr de ore pe săptămână  4  , din care:     3.2 curs 2  
3.3 seminar/laborator/ 
proiect/practică 

2  

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 , din care:   3.5 curs 28  3.6 activităţi aplicative 28  
3.7 Distribuţia fondului de timp pentru activităţi individuale asociate disciplinei ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  16  
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  12  
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  12  
Tutoriat  7  
Examinări  3  
Alte activităţi       
Total ore activităţi individuale  

50  
3.8 Total ore pe semestru7  106  
3.9 Numărul de credite  4  

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum •  Introducere în Programarea Calculatoarelor; Automate programabile  
4.2 de competenţe •  Cunoştinţe de programare  

                                                           

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, software SCADA, OPC/OPCUA servere (ex. 

KepServerEX, FPOPCServer),automate programabile, mediu programare PLC, HMI, 

Microsoft Visio (sau similar).  

 
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 preponderent practică, dar și teoretică, a soluțiilor industriale de achiziții de 

date și conducere supervizată. Astfel, se urmărește crearea de deprinderi care să ofere 

absolventului atât alternative suplimentare de angajare, cât și o perspectivă antreprenorială 

în domeniul sistemelor SCADA.  

7.2 Obiectivele specifice 

• Cunoaşterea şi înţelegerea elementelor arhitecturale SCADA, 
• Familiarizarea cu noţiunile fundamentale utilizate în achizițiile de date și implicit monitorizarea 

proceselor industriale, respectiv în conducerea supervizată,  
• Stăpânirea instrumentelor software utilizate pentru implementarea strategiilor de monitorizare și 

control supervizor aferente proceselor industriale, 
• Cunoașterea echipamentelor și soluțiilor hardware aferente implementării sistemelor SCADA, 

• Dezvoltarea practică de sisteme SCADA cât mai complete în cel puțin două tehnologii software 

diferite,   

• Abordarea noțiunilor de bază pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale în domeniul SCADA., 
 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 
 1.  Arhitecturi SCADA 

1.1 Noțiuni elementare de structurare sisteme SCADA 

1.2 Producători și echipamente consacrate 

        1.3 Maniere de licențiere software 

        1.4 Elemente hardware importante 

  

3    Prelegeri susţinute de 

prezentări PowerPoint, 

conversaţii, explicaţii, 

exemplificări.   

 2. Automatizarea, supervizarea locală și soluții de interfațare 5   

                                                           

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


 

2.1 Echipamente și strategii locale de automatizare 

2.2 Noțiuni și echipamente de interfațare cu automatizarea locală 

2.3 Dezvoltări software elementare FPWIN (Panasonic) și Step 7 

(Siemens) 

2.4 Dezvoltări software GTWIN (Panasonic) și WinCC Basic (Siemens) 

2.5 Configurare software de interfațare FPOPCServer și KEPServerEX 

2.6 Studii de caz – sisteme complete de automatizare locală și 

interfațare 

 
3. Dezvoltare SCADA în tehnologie IGSS 

3.1 Noțiuni de bază IGSS (drivere, obiecte, atomi, layere, view-uri, arii, 

diagrame, module sistem, module operator, concepte de dezvoltare 

și runtime, etc.) 

3.2 Creare proiecte și setări topologie SCADA. 

3.3 Interfațare și noduri. 

3.4 Dezvoltări scheme sinoptice, asociere descriptori, definire și 

configurare obiecte, mapare atomi. 

3.5 Noțiunea de template și optimizare resurse IGSS. 

3.6 Alarme și evenimente. 

3.7 Grafice de tendințe. 

3.8 Modulul de raportare. 

3.9 Module adiționale 

3.10 Studiu de caz – dispecerat SCADA IGSS în domeniul apei.  

   

10  

 4. Dezvoltare SCADA în tehnologie Ignition 

4.1 Noțiuni de bază Ignition. 

4.2 Modulul Gateway. 

4.3 Crearea proiectelor SCADA. 

4.4 Realizarea de scheme sinoptice și definire tag-uri. 

4.5 Alarme și evenimente. 

4.6 Grafice de tendințe. 

4.7 Raportare în Ignition. 

 

6  

 5. Alte tehnologii SCADA și direcții noi   2  
 6. Documentații tehnice SCADA în lumea antreprenorială  2  
      
      
      
      
      
      
      
      
Bibliografie9    
Korodi, A., Huple T., Elemente de automatica – Aplicatii 1, Programare PLC si HMI Panasonic – Dezvoltare SCADA IGSS si Ignition, Edit. 

Politehnica, 206 pagini, 978-606-554-996-8, Timisoara, 2015 

Korodi A., Huple T., Silea I., Stefan O., “IGSS Higher-Level SCADA Optimal Resource Allocation to Integrate Water and Waste Water 

Pumping Stations”, Proc. of the 21th International Conference on Control Systems and Computer Science, pp. 93-98, Bucharest, 

Romania, 29-31 May 2017 

Boyer S., SCADA: Supervisory Control And Data Acquisition 4th Edition, ISA: The Instrumentation, Systems, and Automation Society, 257 

pagini, 2009 
Korodi A., Silea I., „Specifying and Tendering of Automation and SCADA Systems: Case Study for Waste Water Treatment Plants”, 

Proceedings of the IEEE Conference on Control Applications (CCA), part of the IEEE Multi-Conference on Systems and Control (MSC 

                                                           

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. 



 

2014), Antibes, France, October, 2014 

  
 

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

1.Expunere temă, 

întrebări/discuţii;  

2.Implementări şi studii 

pe calculator, pe stand-uri 

cu automate 

programabile și interfețe 

om-mașină.  

  

 1. Programare FPWIN și STEP 7  4   
 2. Programare GTWIN și WinCC Basic  4   
 3. Configurare FPOPCServer și KEPServerEX  2   

 4. Dezvoltare SCADA IGSS  10      
 5. Dezvoltare SCADA Ignition  6      
 6. Documentare teme aplicative pe echipe   2       

 
       
       
Bibliografie11    
Korodi, A., Huple T., Elemente de automatica – Aplicatii 1, Programare PLC si HMI Panasonic – Dezvoltare SCADA IGSS si Ignition, Edit. 

Politehnica, 206 pagini, 978-606-554-996-8, Timisoara, 2015 

Korodi A., Huple T., Silea I., Stefan O., “IGSS Higher-Level SCADA Optimal Resource Allocation to Integrate Water and Waste Water 

Pumping Stations”, Proc. of the 21th International Conference on Control Systems and Computer Science, pp. 93-98, Bucharest, 

Romania, 29-31 May 2017 

Boyer S., SCADA: Supervisory Control And Data Acquisition 4th Edition, ISA: The Instrumentation, Systems, and Automation Society, 257 

pagini, 2009 

Korodi A., Silea I., „Specifying and Tendering of Automation and SCADA Systems: Case Study for Waste Water Treatment Plants”, 

Proceedings of the IEEE Conference on Control Applications (CCA), part of the IEEE Multi-Conference on Systems and Control (MSC 

2014), Antibes, France, October, 2014 

  

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

•  Majoritatea companiilor de automatizări, SCADA şi sisteme de comunicaţii utilizate în controlul proceselor, dar și cele cu orice 

activitate de producție în regim automat sau semi-automat, caută dezvoltatori de software SCADA, panouri de operare (HMI), respectiv 

programatori PLC, cu pregătire în automatică.  

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs     Examen   66%  
10.5 Activităţi aplicative  S:            
 L:    Laborator – soluţionare 

probleme studiate la laborator 

 

 Prezentare soluţii, răspunsuri la întrebări. 

 

 

34% 

 P:             
                                                           

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. 



 

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

•  Cunoaşterea de bază a soluțiilor industriale de achiziții de date și control supervizor. Stâpânirea celor menţionate se verifică atât practic 

prin funcționalitățile aplicative implementate de către student, dar și prin 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 

24.04.2018  …………………….……… …………………….……… 

 

 
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. 


