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Nr. 830/23.03.2021 

I N V I T A Ț I E 

Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie aflat în subordinea Ministerului 

Economiei, Antreprenoriatului și Turismului,  organizează programul de perfecţionare profesională: 

,,RISCURI TEHNOLOGICE PROVENITE DIN SISTEME ȘI INSTALAȚII DE 

AUTOMATIZĂRI ȘI SCADA” 

Durata cursului este de 3 zile și se va desfășura în perioada 28 – 30.04.2021, între orele 

13.00-16.00.  

 Cursul constă în prezentarea unor cunoștințe din domeniul sistemelor de automatizări 

și SCADA destinate instalațiilor și proceselor tehnologice industriale, cu exemple 

concrete de instalații proiectate și executate. Se vor identifica vulnerabilitățile acestor 

sisteme precum și posibilitățile de mărire a siguranței în funcționare, atât pentru 

sisteme de control mentionate, cât și pentru instalațiile tehnologice pe care acestea le 

deservesc. De asemenea se vor prezenta posibilități de reducere a riscurilor 

tehnologice provenite din utilizarea acestor sisteme, atât în fazele de proiectare și 

implementare, cât și în faza de exploatare. 

Programul de perfecţionare va fi susţinut de experţi şi specialişti agreaţi de C.P.P.I. şi se va 

desfăşura, online, prin aplicaţia ZOOM. La terminarea programului se eliberează certificat de 

participare. 

Înscrierea la program se face prin completarea şi transmiterea formularului de 

înscriere/comandă, prin fax, la nr. 0344/880190 sau e-mail officebusteni@cppi.ro .  

Taxa de participare la curs - scutită de TVA - este de 1590 lei/persoană şi se poate achita, cu  

O.P.  în contul C.P.P.I. Buşteni nr. RO66TREZ52920F331700XXXX, cod fiscal 6884429, deschis la 

Trezoreria Buşteni. 

Vă rugăm confirmați participarea până pe data de 22.04.2021, ora 1600. 

Persoană de legătură: responsabil curs -  Sătmărean Elena, telefon 0722.283.319.  

 
 Cu stimă, 
 

Director general,                                                              Director economic,                            
Ilie Marian Zamfir                                                                   Brutaru Marian  

         
 

                       Întocmit,  
                                                                                     Sătmărean Elena 
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Ziua Subiecte abordate 

Ziua 1 – Concepte 

fundamentale privind 

automatizarea proceselor 

tehnologice  industriale 

 Definiții și termeni  
  Conducerea automată a proceselor tehnologice industriale 
 Funcțiile de bază ale unui sistem de automatizare 
 Sisteme SCADA – Filozofia de control de la distanță a proceselor 

tehnologice industriale 
 Semnale analogice tipizate 
 Comunicații de date industriale -  Protocoale de comunicatie 

standard 
 Comunicații wireles industriale 
 Senzori și traductoare de parametrii în sistemele industriale 
 Elemente de execuție destinate proceselor industriale 
 Echipamente de control și comandă cu logica programată  

Ziua 2 – Inginerie şi 

servicii de proiectare 

necesare dezvoltarii 

sistemelorr de 

automatizari si SCADA 

 Definiții și termeni 
 Etape în proiectarea și execuția unui sistem SCADA 
 Elaborarea conceptului de automatizare plecând de la necesitațile 

procesului  tehnologic 
 Elaborarea structurii hard și a regulilor de funcționare a instalațiilor 

de automatizare 
  Elaborarea conceptului de operare și monitoarizare a procesului 

tehnologic 
 Stabilirea parametrilor de fucționare și a comenzilor necesare 

procesului tehnologic, care vor fi implementate la nivelul 
echipamentului de control proces 

 Elaborarea ordinogramei și diagramelor cauză-efect  și 
programarea aplicației software la nivelul echipamentului de control 
proces 

 Elaborarea interfețelor grafice și a aplicației de monitorizare și 
operare a procesului tehnologic automatizat 

 Alegerea echipamentelor hardware, a instrumentației de câmp și 
elaborarea detaliilor de execuție  

Ziua 3 – Lucrari de 

montaj, punere in 

functiune si exploatarea in 

conditii de securitate a 

instalatiilor tehnologice 

automatizate dotate cu 

sitsme SCADA  

 Lucrări de montaj al instalațiilor de automatizări și SCADA 
 Configurarea echipamentelor inteligente, mentenanța 

instrumentației de câmp și a elementelor de execuție 
 Tendințe actuale în controlul automat al proceselor industriale – 

reducerea riscurilor tehnologice provenite din controlul de la distanță 
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FORMULAR DE ÎNSCRIERE/COMANDĂ   Nr.          Data   
 

LA CURSUL 

___________________________________________________________________ 

organizat, online, de C.P.P.I. BUȘTENI în data de _________________ 

 
 

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 participare la curs următoarele 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 curs. 
 

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 □   
 PLATA CURS în cont = RO66TREZ52920F331700XXXX, CIF = 6884429 
  

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

 

                          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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