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MINISTERUL ECONOMIEI 
CENTRUL DE PREGĂTIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE BUȘTENI 
 

 
 

I N V I T A Ț I E 
 

Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie (C.P.P.I.) Bușteni, instituție publică 

subordonată Ministerului Economiei (M.E.), vă invită să participați la: 

 

PROGRAMUL DE PERFECȚIONARE  

”PLC-URI – MENTENANȚĂ ȘI PROGRAMARE" 

 

Într-o lume din ce în ce mai complexă, mai adaptată ritmului rapid al evoluției științei și 

tehnicii, Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie Bușteni (C.P.P.I.), dorește să devină și să 

rămână un partener de încredere al dumneavoastră prin acțiunile sale destinate furnizării de programe 

de perfecționare adresate inginerilor. 

Publicul țintă vizat: specialiștii din domeniul automatizării proceselor tehnologice din 

industria petrolului, a gazelor naturale, tehnologiei chimice, rafinăriilor, apei potabile, hidrotehnicii și 

nu numai. 

Tematica programului de perfecționare:  

- controlerul logic programabil (PLC);  

- noțiuni de bază; 

- noțiuni de programare; 

- noțiuni de configurare; 

- limbaje de programare; 

- conectarea echipamentelor industriale la PLC; 

- mentenanța sistemelor de automatizare bazate pe PLC; 

- echipamente de testare. 

Durata cursului este de minim 15 ore. 

 

Programul  se va desfășura în perioada 30-31.01.2023. 

 

Documentele necesare pentru înscrierea la programul de perfecționare:  

- diploma de studii (copie);   

- actul de identitate (copie). 

 

Echipamente necesare: 

- Laptop cu sistem de operare Windows10 pentru a putea fi descărcată aplicația ce va fi 

utilizată în cadrul programului de perfecționare. 

 

Formatori implicați: ing. Adrian Traian Munteanu și alți profesioniști cu peste 20 de ani de 

experiență. 
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Privit din punct de vedere procesual, programul de perfecționare vizează actualizarea/ 

dezvoltarea/perfecţionarea competenţelor și reprezintă o alternanță continuă de activități de învățare 

teoretică și de înțelegere practică a sistemului calității lucrărilor de montaj exersate de inginerul 

specializat în domeniu.  Modelul didacticii contemporane promovată de C.P.P.I. abordează procesul 

de perfecționare ca activitate în care predarea, învățarea, înțelegerea practică, evaluarea se găsesc           

într-o relație strânsă, de interdependență. Din această perspectivă, procesul de perfecționare 

înregistrează astăzi schimbări majore, exprimate în deplasarea accentului de pe predare pe învățare, în 

paralel cu reconsiderarea importanței și locului acordat practicii. Prezentările teoretice, realizate de 

lectori cu experiență, vor fi combinate cu ateliere de lucru susținute de traineri ai furnizorilor de 

echipamente și cu dialoguri, destinate dezambiguizării, inițiate de către cursanții prezenți la programul 

de perfecționare. 

Modalități de evaluare: observația sistematică, nivelul de participare/implicare a fiecărui 

cursant, caracteristicile comunicării/nivelul de operaționalizare a conceptelor, nivelul de aplicare a 

cunoștințelor teoretice în activitățile practice. 

Absolvenţii programului vor primi un certificat de participare. 

 

Livrabile: suport de curs, certificat de participare, o cină tehnică și pauze de cafea. 

 

Taxa de participare la curs - scutită de TVA - este de 1500 lei/persoană și va fi achitată cu 

O.P. în contul RO66TREZ52920F331700XXXX, cod fiscal 6884429, Trezoreria Bușteni, 

specificația ”Curs PLC”. 

Pentru înscrierea la curs este necesară completarea și transmiterea formularului anexat 

prezentei la adresa de e-mail: officebusteni@cppi.ro. Formularul poate fi descărcat și de pe site-ul 

instituției www.cppibusteni.weebly.com . 

Persoană de legătură: responsabil curs -  Ilie Marian Zamfir, tel. 0722.249.162.   

Pentru serviciile de cazare și masă se vor face rezervări la recepția C.P.P.I., tel.  0739.048.709. 

Vă rugăm confirmaţi participarea până la data de 27.01.2023, ora 16.00 

 

Cu stimă, 

 

Director general,                                                             Director economic, 

    Ghiță Irinel                                                              Costandache Verginica-Ioana  

 

 

 

Resposabil curs, 

Director general adjunct,  

                  Ilie Marian Zamfir 
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FORMULAR DE ÎNSCRIERE/COMANDĂ   Nr.          Data   
 

PROGRAMUL DE PERFECȚIONARE  

”PLC-URI – MENTENANȚĂ ȘI PROGRAMARE" 

organizat la CPPI BUȘTENI în perioada 30-31.01.2023 
 

S.C./C.N./R.A. ____________________________________________________________________________________      

Nr. înmatric. în Reg. Comerțului       C.I.F. ___________________________ 

Sediu social       Localitate      Județ/Sector ______________ 

Cont IBAN         Banca __________________________________ 

Tel.       Fax      E-mail __________________________ 

 

Desemnăm pentru participarea la programul de perfecționare a următoarelor persoane: 

 

1. Nume, prenume participant _______________________________________________________________________ 

Tel. _________________________Fax _____________________ E-mail _____________________________________ 

având funcția__________________________________________ 

 

2. Nume, prenume participant _______________________________________________________________________ 

Tel. _________________________Fax _____________________ E-mail _____________________________________ 

având funcția__________________________________________ 
 

 
Obiectul comenzii: Admiterea participării la programul de perfecționare. 

Destinatarul comenzii: Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie (CPPI) - Bușteni,  

Adresa: Str. Paltinului nr. 16, Bușteni, Jud. Prahova, CIF: 6884429,  

Cont IBAN RO66TREZ52920F331700XXXX, deschis la  Trezoreria Statului, Bușteni. 

Modalitate de plată:  ordin de plată □ numerar □  
PLATA CURS în cont = RO66TREZ52920F331700XXXX, CIF = 6884429 

  

Prezentul formular de înscriere/comandă, reprezintă  comandă fermă și ține loc de contract. 

Cazarea şi masa vor fi rezervate de către participanți la nr.tel. 0739.048.709. 
 

 

 

                          EMITENT 

  Semnătura și ștampila unității 

 

 

 

 

 

 

 
În temeiul Regulamentului nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu 

caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, vă informăm că datele completate în acest formular vor fi 

utilizate doar în scopul pentru care au fost solicitate, și anume: înregistrarea dvs. în baza de date a CPPI ca participant la 

curs, rezervarea serviciilor de cazare și masă solicitate, emiterea documentelor fiscale, completarea și eliberarea 

certificatelor de absolvire, a suplimentelor descriptive, adeverințelor, registrelor de evidență, completarea tabelelor 

nominale de evidență a plății, precum și pentru furnizarea informațiilor privind derularea cursului.  
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