
FIŞA DISCIPLINEI  
 

 

1. Date despre program 

Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava 

Facultatea Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor 

Departamentul Departamentul de Calculatoare, Electronică şi Automatică 

Domeniul de studii Ingineria Sistemelor 

Ciclul de studii Licenţă 

Programul de studii  Automatică și Informatică Aplicată 

 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei SISTEME DINAMICE CU EVENIMENTE DISCRETE 

Titularul activităţilor de curs Conf. dr. ing. Călin CIUFUDEAN 

Titularul activităţilor de seminar Conf. dr. ing. Călin CIUFUDEAN 

Anul de studiu II Semestrul 3 Tipul de evaluare E 

Regimul disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  

DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 
DD 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  

DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 
DO 

 

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

I a) Număr de ore pe săptămână 5 Curs 3 Seminar  Laborator 2 Proiect  

I b) Totalul de ore pe semestru din planul 

de învăţământ 

70 Curs 42 Seminar  Laborator 28 Proiect  

 

II Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore 

II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 24 

II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 33 

II c)Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 

II d)Tutoriat   

III Examinări 3 

IV Alte activităţi:  

 

Total ore studiu individual II (a+b+c+d) 80 

Total ore pe semestru (I+II+III+IV) 150 

Numărul de credite 6 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

Curriculum  

Competenţe  

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

Desfăşurare a cursului • Tabla, videoproiector, ecran, retroproiector 

Desfăşurare 

aplicaţii 

Laborator • 14 Standuri experimentale modelare-simulare sisteme cu evenimente discrete 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 

profesionale 

C4. 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. 

C4.1. Definirea cu ajutorul principiilor de funcţionare şi proiectare, a cerinţelor standardelor 

aplicabile  şi a metodelor de implementare, testare, mentenanţă şi exploatare a echipamentelor 

folosite în aplicaţiile de automatică şi informatică aplicată. 

C4.2. Explicarea şi interpretarea metodelor de proiectare, implementare, testare, utilizare şi 

mentenanţă a echipamentelor de uz general şi dedicat, folosite pentru aplicaţii de conducere 

automată şi de informatică aplicată. 

C4.3. Rezolvarea de probleme practice de monitorizare si conducere automată şi de probleme 



 

de informatică aplicată prin utilizarea şi adaptarea de echipamente (numerice şi analogice) şi 

prin folosirea de tehnologii informatice. 

Competenţe 

transversale 

 

 

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

Obiectivul general al disciplinei Însuşirea de către studenţi a celor mai utilizate formalisme de analiză, modelare şi 

simulare a sistemelor dinamice cu evenimente discrete (SDED).  

Obiective specifice Formarea deprinderilor necesare înţelegerii mecaniosmelor de modelare, simulare 

si analiza a sistemelor cu evenimente discrete.    

 

8. Conţinuturi 

 Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 

Cap.1. Introducere în teoria sistemelor cu evenimente 

discrete. 

Tipuri de sisteme. Procese cu evenimente discrete de timp 

real. Sisteme de conducere a sistemelor cu envenimente 

discrete (SED). Aplicaţii ale sistemelor cu evenimente discrete 

3 Expunere, 

demonstatie teoretica 

si practica 

 

Cap.2. Reţele Petri netemporizate. 

Reţele şi sisteme reţea. Elementele componente ale unei reţele 

Petri ordinare. Clase şi subclase de reţele Petri. Metode de 

analiză a reţelelor Petri netemporizate. 

3 Expunere, 

demonstatie teoretica 

si practica 

 

Cap.3. Reţele Petri temporizate şi stochastice. 

Grafuri de evenimente temporizate. Reţele Petri temporizate. 

Propărietăţile reţelelor Petri temporizate. Optimizarea 

grafurilor de evenimente puternic conectate. Metode de 

analiză şi optimizare a reţelelor Petri temporale. Reţele Petri 

stochastice. Proprietăţile reţelelor Petri stochastice. Metode de 

analiză a reţelelor Petri stochastice. 

6 Expunere, 

demonstatie teoretica 

si practica 

 

Cap.4. Reţele Petri de nivel înalt. 

Reţele Petri cu predicate şi tranziţii. Reguli stricte şi nestricte 

de execuţie a tranziţiilor. Reţele Petri colorate. Proprietăţile 

reţelelor Petri colorate. Metode de analiză a reţelelor Petri 

colorate. Reţele Petri colorate temporizate. Metode de analiză 

a reţelelor Petri colorate temporizate. Reţele Petri colorate 

temporizate distribuite. Metode de analiză a reţelelor Petri 

colorate temporizate distribuite. Reţele Petri hibride. 

Proprietăţile reţelelor Petri hibride. Metode de analiză a 

reţelelor Petri hibride. 

6 Expunere, 

demonstatie teoretica 

si practica 

 

Cap.5. Realizarea controlului sistemelor cu evenimente 

discrete cu ajutorul reţelelor Petri. 

Constrângeri logice. Impunerea constângerilor prin 

transformări ale grafului unei reţele Petri. Supervizoare bazate 

pe reţele Petri cu arce inhibitoare. Supervizoare cu reţele Petri 

temporizate. Controlul descentralizat. Problema controlului 

optimal. Proiectarea unui supervisor. 

3 Expunere, 

demonstatie teoretica 

si practica 

 

Cap.6. Formalismul Grafcet pentru analiza SED. 

Reţele Petri interpretate. Proprietăţi. Reţele Petri interpretate 

de comandă. Proprietăţi. Metode de reprezentare şi analiză a 

sistemelor de evenimente discrete cu ajutorul formalismului 

grafo-analitic Grafcet. 

3 Expunere, 

demonstatie teoretica 

si practica 

 

Cap.7. Formalismul algebrei Max,+  pentru analiza SED. 

Algebra Max,+ aplicată în analiza SED. Modele de sisteme cu 

evenimente discrete în algebra Max,+. Controlul în algebra 

Max,+ a SED.   

3 Expunere, 

demonstatie teoretica 

si practica 

 

Cap.8. Formalismul algebrei Min Max pentru analiza 

SED.  

Modelarea grafurilor de evenimente temporizate în algebra 

Min Max. Reperezentarea SED cu ajutorul formalismului 

algebrei Min Max. Serii raţionale şi serii periodice. Analiza 

unei linii de fabricaţie în funcţie de strategia de fabricaţie. 

3 Expunere, 

demonstatie teoretica 

si practica 

 

Cap.9. Conducerea supervizată a SED.  6 Expunere,  



 

Definirea conceptului de conducere prin supervizare. Limbaje 

ce caracterizează comportamentul sistemului condus. 

Proprietăţile supervizorului. Condiţii de existenţă a 

asupervizorului. Reducerea supervizorului prin proiecţii. 

Reducerea supervizorului prin acoperiri. Reducerea 

supervizorului utilizând blocurile de stări compatibile. 

Reducerea optimală a supervizorului. 

demonstatie teoretica 

si practica 

Cap.10. Modelarea operaţiilor de asamblare cu ajutorul 

SED. 

Definirea unei staţii de asamblare. Modelarea şi analiza unei 

staţii de asamblare în dioidul Max,+. Conducerea supervizată 

a unei staţii de asamblare. Reţele Petri de asamblare. 

Conducerea supervizată a unei staţii de asamblare cu ajutorul 

reţelelor Petri de asamblare. Conversia reţea Petri controlabilă-

automat finit. Controlabilitatea limbajului admisibil. 

Determinarea limbajului suprem controlabil. Determinarea 

unui supervizor cu anticipaţie limitată. 

4 Expunere, 

demonstatie teoretica 

si practica 

 

Cap.11. Reţele Petri fuzzificate. 

Definirea reţelelor Petri fuzzificate. Analiza reţelelor Petri 

fuzzificate (RPF). Modelarea proceselor tehnologice cu 

ajutorul RPF. Estimarea predictivă a parametrilor proceselor 

tehnologice modelate cu RPF.   

2 Expunere, 

demonstatie teoretica 

si practica 
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Laborator Nr. ore Metode de predare Observaţii 

L1.   Securitatea si sanatatea in munca. 2 Expunere, demonstatie 

teoretica si practica 

 

L2. Modelarea cu ajutorul SED a unor procese de 

fabricaţie. 

2 Expunere, demonstatie 

teoretica si practica 

 

L3.   Mediul software Visual Object Net ++ pentru 

modelarea şi simularea  reţelelor Petri. 

2 Expunere, demonstatie 

teoretica si practica 

 

L4.   Analiza dinamicii reţelelor Petri. 2 Expunere, demonstatie 

teoretica si practica 

 

L5.   Proprietăţile reţelelor Petri. 2 Expunere, demonstatie 

teoretica si practica 

 

L6.  Analiza calitativă a reţelelor Petri. 2 Expunere, demonstatie 

teoretica si practica 

 

L7.    Modelarea şi simularea SED cu ajutorul reţelelor 

Petri netemporizate. 

2 Expunere, demonstatie 

teoretica si practica 

 

L8.  Analiza reţelelor Petri temporizate. 2 Expunere, demonstatie 

teoretica si practica 

 



 

L9.   Analiza reţelelor Petri colorate. 2 Expunere, demonstatie 

teoretica si practica 

 

L10.   Analiza reţelelor Petri stochastice. 2 Expunere, demonstatie 

teoretica si practica 

 

L11.   Reducerea complexitatii retelelor Petri. 2 Expunere, demonstatie 

teoretica si practica 

 

L12.    Modelarea structurilor de conducere automata cu 

retele Petri. 

2 Expunere, demonstatie 

teoretica si practica 

 

L13.  Analiza SDED cu ajutorul retelelor GRAFCET 2 Expunere, demonstatie 

teoretica si practica 

 

L14.  Analiza SDED cu ajutorul algebrei (Max, +) 2 Expunere, demonstatie 

teoretica si practica 

 

Bibliografie 
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Bibliografie minimală 

[1].C. Ciufudean, Sisteme cu evenimente discrete pentru modelarea traficului feroviar, Editura Matrix Rom, Bucureşti, 

2001. 

[2] C. Ciufudean, Sisteme cu evenimente discrete – teme aplicative, Editura Matrix Rom, Bucureşti, 2007. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

• Continutul fisei disciplinei este compatibil disciplinei Sisteme dinamice cu evenimente discrete, Facultatea de  

Automatică si Calculatoare, U.P. Bucuresti si  cu disciplina  DISCRETE EVENT SYSTEMS, Imperial College, 

London, UK 

 

10. Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare 
Pondere din nota 

finală 

Curs 

Standard minim nota 5: 

-capacitatea de a utiliza si de a recunoaste 

terminologia de specialitate şi a structurilor de 

bază pentru obiective specifice; 

-capacitatea de a comunica corect şi coerent pe 

teme de specialitate; 

Standard minim nota 10: 

-capacitatea de a sintetiza terminologia de 

specialitate şi a structurilor de nivel profesional 

pentru obiective specifice. 

Evaluare scrisa si orala 60% 

Laborator  

Standard minim nota 5: 

-capacitatea de rezolvare a unor probleme în 

care sunt implicate formalismele de analiza 

studiate la curs. 

Standard minim nota 10: 

capacitatea de a sintetiza terminologia de 

specialitate şi a structurilor de nivel profesional 

pentru obiective specifice. 

Evaluare scrisa si orala 40% 

Standard minim de performanţă 

• capacitatea de a comunica corect şi coerent pe teme de specialitate; 

• capacitatea de a utiliza si de a recunoaste terminologia de specialitate şi a structurilor de bază pentru obiective 

specifice. 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de aplicaţie 

23.09.2020   

                                                

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

25.09.2020  



 

 

Data aprobării în consiliul facultăţii Semnătura decanului 

01.10.2020  

 


