
FIŞA DISCIPLINEI1 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea POLITEHNICA dinTimisoara  
1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management in Productie si Transporturi / Management  
1.3 Catedra ▬ 
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)  Inginerie și management / 230   
1.5 Ciclul de studii  Licență   
1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea  Inginerie economică industriala / 10 / Inginer  

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei  ANALIZĂ  MATEMATICĂ  
2.2 Titularul activităţilor de curs  Conf. univ. dr.   GOLEȚ  IOAN 
2.3 Titularul activităţilor aplicative5  Asist. univ. dr. Laura Gavruta  
2.4 Anul de studiu6  I  2.5 Semestrul  1   2.6 Tipul de evaluare  E   2.7 Regimul disciplinei  Obligatorie  

 
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  18  
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  7  
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  14  
Tutoriat  2  
Examinări  3  
Alte activităţi       
Total ore activităţi individuale  44  
3.8 Total ore pe semestru7  100  
3.9 Numărul de credite  4   

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum •  Manualele de Analiză matematică din liceu.  
4.2 de competenţe •    

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului •  Sală mare, Materiale suport: tablă  
5.2 de desfăşurare a activităţilor practice •  Sală, tablă  

 
6. Competenţe specifice acumulate 

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. 

 

                                                           



Competenţe 
profesionale8 

•  Efectuarea de calcule, demonstraţii şi aplicaţii, pentru rezolvarea de sarcini specifice ingineriei si 
managementului pe baza cunoştinţelor din ştiinţele fundamentale şi inginereşti.  

Competenţe 
transversale 

•  

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei 

•  Formarea bazelor matematicii superioare prin argumentări intuitive şi aplicaţii 
numerice concrete specifice domeniului specializării. Dezvoltarea gândirii 
logice necesare viitorilor ingineri în abordarea problemelor tehnice. Realizarea 
conexiunilor interdisciplinare.  

7.2 Obiectivele specifice 
•  Analiza metodică a problemelor întâlnite în activitate, identificând elementele 

pentru care exista solutii consacrate, asigurând astfel îndeplinirea sarcinilor 
profesionale  

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 
 Noţiuni de teoria mulţimilor, relaţii binare, relaţii de 

echivalenţă. Spaţii metrice.  
 4    Prelegere susţinută de 

discuţii, explicaţii, 
demonstrații    Serii în spaţii vectoriale normate    2  

 Continuitatea funcţiilor pe spaţii metrice   2  
 Şiruri de funcţii. Serii de funcţii   2  
 Derivate şi diferenţiale pentru funcţii de o variabilă 

reală   
 2  

 Derivate parţiale şi diferenţiale pentru funcţii reale de 
mai multe variabile reale  

 4  

 Funcţii implicite.   2  
Schimbări de variabile independente şi de funcţii    2  
 Extreme pentru funcţii de mai multe variabile.   2  
 Funcţii integrabile Riemann-Stiltjes.   2  
 Integrale curbilinii de speţa întâia şi a doua.   2  
      
      
      
Bibliografie9   1. I. Goleţ – Analiză Matematică, Ed. Politehnica, Timişoara, 2011; 

 2. O. Lipovan – Analiză matematică, Ed. Politehnica Timisoara, 2001.  
 

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. 
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. 

 

                                                           

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


8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare 
 Aplicaţii ale mulţimilor deschise şi închise, ale vecinătăţilor, ale 

mulţimilor compacte.  
 2   Expunere temă, 

discuţii, întrebări, 
rezolvare de probleme 
specifice.  

 Principiul contracţiei. Criterii de convergenţă pentru serii cu termeni 
oarecare, cu termeni numerici pozitivi, alternate   

 4  

 Aplicaţii ale criteriilor de convergenţă pentru serii cu termeni 
oarecare, cu termeni numerici pozitivi, alternate  

 6  

 Continuitate, uniform continuitate, limite, limite parţiale,limite 
iterate. Tipuri de convergenţe, proprietăţi.  

 2  

 Operaţii cu serii de funcţii, serii de puteri. Dezvoltări în serii de 
puteri. Formula lui Taylor şi McLaurin. Aplicaţii la determinarea 
puterilor de extrem local şi la aproximarea funcţiilor.  

 2     

 Formula lui Taylor pentru funcţii de mai multe variabile reale. 
Extreme locale. Diferenţiale. Aproximarea funcţiilor.  

 2     

 Operaţii cu sisteme de funcţii implicite. Dependenţa funcţională. 
Transformări punctuale. Schimbări de coordonate. Coordonate 
carteziene, sferice, cilindrice.  

 2     

 Aplicaţii ale extremelor cu legături. Metoda celor mai mici pătrate. 
Aproximări de funcții.  

 2     

 Integrale improprii. Integrale cu parametrii. Integrale Riemann-
Stieltjes. Interpretări fizice, geometrice şi calculul integralelor 
curbilinii.  

 4     

Bibliografie11   1. P. Găvruta şi colectivul – Probleme de analiză matematică, Ed. Politehnica, Timişoara, 2003; 
                    2. I. Goleț, D. Popescu – Analiză Matematică, Ed. Politehnica Timișoara, 2010.   

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

•  Cunoştinţele de teoria şi ingineria sistemelor sunt importante pentru planul de învăţământ al specializării pentru 
însuşirea/utilizarea conceptelor specifice, pentru ingineria şi conducerea departamentelor/echipelor din domeniu şi/sau 
interdisciplinare.  

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs   Rezolvarea unor subiecte 
teoretice aferente cursurilor    

 Examen scris.  2/3  

10.5 Activităţi aplicative  S:    Rezolvarea problemelor 
corespunzătoare seminarului  

 Lucrări de control și teme de casa   1/3  

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

•  Aplicarea de teoreme, principii şi metode fundamentale pentru calcule şi pentru rezolvarea de probleme bine definite, 
specifice domeniului Inginerie şi Management, în condiţii de asistenţă calificată.. 

 
 
 

Data completării Titular de curs 
(semnătura) 

Titular activităţi aplicative 
(semnătura) 

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. 

 

                                                           



 10.09.2014    
…………………….……… 

 
…………………….……… 

 
 
Director de departament 

(semnătura) 
Data avizării în Consiliul Facultăţii12 Decan 

(semnătura) 
 

…………………….……… 
     

…………………….……… 
 

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

 

                                                           



FIŞA DISCIPLINEI1 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea POLITEHNICA dinTimisoara  
1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management in Productie si Transporturi / Management  
1.3 Catedra ▬ 
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)  Inginerie și management / 230   
1.5 Ciclul de studii  Licență   
1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea  Inginerie economică industriala / 10/ Inginer  

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei  Algebra si geometrie   
2.2 Titularul activităţilor de curs  Prof. dr.  Emilia Petrisor 
2.3 Titularul activităţilor aplicative5  Asist.dr. Petrișor Camelia- Ionela  
2.4 Anul de studiu6  I  2.5 Semestrul  1   2.6 Tipul de evaluare  E   2.7 Regimul disciplinei  Obligatorie  

 
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  27  
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  10  
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  14  
Tutoriat  2  
Examinări  3  
Alte activităţi       
Total ore activităţi individuale  56   
3.8 Total ore pe semestru7  112  
3.9 Numărul de credite  4   

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum •    
4.2 de competenţe •    

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului •  Sala cu peste 150 locuri, suport tabla, laptop  
5.2 de desfăşurare a activităţilor practice •  Sală de seminar, tablă  

 
6. Competenţe specifice acumulate 

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. 

 

                                                           



Competenţe 
profesionale8 

•  C1 Efectuarea de calcule, demonstraţii şi aplicaţii, pentru rezolvarea de sarcini specifice 
ingineriei si managementului pe baza cunoştinţelor din ştiinţele fundamentale şi inginereşti. 

• C2 - Elaborarea şi interpretarea documentaţiei tehnice, economice şi manageriale; 
• C4 - Evaluarea economică, planificarea şi conducerea proceselor şi a sistemelor logistice şi de 

producţie; 
• C5 - Gestiunea resurselor organizaţiei, asigurarea calităţii producţiei şi managementul dezvoltării 

organizaţionale; 
•   

Competenţe 
transversale 

•   
•  

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei •  Formarea deprinderii de calcul matricial, vectorial si reprezentare geometrica  

7.2 Obiectivele specifice 
 Notiunile si metodele de calcul abordate la aceasta disciplina asigura suportul 
matematic necesar oricarui inginer/ economist 
•  

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 
 Calcul matricial. Reducerea matricilor la forma scara. nformatii 

codificate de aceasta forma scara: rang, 
dependenta/independenta coloanelor, 
compatibilitate/incompatibilitatea sistemelor liniare de matrice 
A 

 4    Cursul consta din 
prelegere interactiva. 
Se folosesc materiale 
in format electronic si 
obiecte elearning 
reutilizabile, si se 
posteaza saptamanal 
pe grupul web al 
anului de studiu. 

Spatiul vectorial R"'n 
Dependenta si independenta liniara a vectorilor. Baze, schimbari de 

baze. Subspatii liniare. dimensiune  

 3 

 Produs scalar pe R"'n 
Produs scalar si notiuni/marimi asociate: norma unui vector, 

vectori unitari, cosinusul unghiului a doi vectori, 
ortogonali tate.  Baze ortonormate. Proiectia ortogona la pe un 
subspatiu. Solutia celor mal mici patrate pentru un sistem 
incompatibil. Exemple 

6  

 Valori si vectori proprii ai matricilor patratice 
Calculul valorior si vectorilor proprii. Matrici similare cu o matrice 

diagonala . Spectrul matricilor simetrice. Aplicatii in statistica. 
Forme patratice, reducerea la forma canonica. Aplicatii in probleme 
de optimizare.  Modelul lui Leontief  

 9 

Geometria analitica a dreptei si planului in spatiul 30 

Ecuatii ale dreptei si planului asociate diverselor conditii 
geometrice. Distante si proiectii. 

 2 

 Geometria   diferentiala a curbelor 

Curbe plane si in spatiu,tangenta, normala, curbura 

 2  

 Geometria diferentiala a suprafetelor 

Reprezentari analitice, plan tangent si normala. Linii de nivel 

2  

      

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


      
      
      
      
      
      
Bibliografie9   
E. Petrisor, Algebra si Geometrie pentru MPT, curs si culegere de probleme, in format electronic, actualizat anual 
 
 

8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare 
  Reducerea la forma scara a unei matrici si extragerea informatiei 

din forma scara 
 4  Seminar interactiv  

 Studiul dependentei//independentei liniare. Evidentierea rolului 
bazei intr-un spatiu liniar, determinarea dimensiunii unui 
subspatiu 

 2 

 Produs scalar. Norma, vector unitar, ortogonalitate.  2 
 Constructia unei baze ortonormate. Proiectia ortogonala pe un 

subspatiu 
2 

  Solutia celor mai mici patrate 
pentru sisteme incompatibile. 

Exemple de modele folosite in predictii. 

4      

Valori si vectori proprii.  Matrici similare cu diagonal  
Spectrul matricilor simetrice. Studiul matricilor de corelatie a 

datelor. Aplicatii ale modelului Leontief  

  6    

Forme patratice. Exemple in probleme de optimizare    2    
Probleme legate de dreapta si plan 2      
 Pobleme relativ la studiul 
geometriei curbelor. Probleme 
de geometria suprafetelor. 
Curbe de nivel. Exemple de 
curbe de izoutilitate pentru 
functiile de utilitate clasice din 
microeconomie. 

 

 4     

Bibliografie11    
E. Petrisor, Algebra si Geometrie pentru MPT, curs si culegere de probleme, in format electronic, actualizat anual 
 
 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

•  Cursul dezvolta conceptele si tenicile de baza ale calcului matricial si geometriei analitice  ce se folosesc uzual 
in organizarea datelor economico/financiare, in constructia si analiza unor modele de marketing si  economie, in 
analiza datelor si predictii.  

 
10. Evaluare 

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. 
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. 

 

                                                           



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

10.4 Curs 
  Examenul  consta din 6 
puncte ce contin  intrebari 
teoretice si probleme    

 Examen scris.  2/3  

10.5 Activităţi aplicative  S:    lnsusirea metodelor de 
calcul 

Evaluarea este progresiva pentru  a stimula 
studiul continuu:  Se acorda 2 note pentru 
activitatea  pe parcursul semestrului, la 
seminar s1 rezolvarea temelor saptamanale.  

 1/3  

 L:             
 P:             
 Pr:                 
10.6 Standard minim de performanţă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică stăpânirea lui) 
•  Pentru a promova  activitatea pe parcurs si examenul, un student trebuie sa aiba punctaj minim de promovare la intrebarile 

din lucrarea de control/examen (echivalentul notei 5) relativ la notiunile si rezultatele de baza si sa fi prezentat minim 3/4 
din temele de casa. 

 
 
 

Data completării Titular de curs 
(semnătura) 

Titular activităţi aplicative 
(semnătura) 

 29.09.2014    
…………………….……… 

 
…………………….……… 

 
 
Director de departament 

(semnătura) 
Data avizării în Consiliul Facultăţii12 Decan 

(semnătura) 
 

…………………….……… 
     

…………………….……… 
 

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

 

                                                           



FIŞA DISCIPLINEI1 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea POLITEHNICA dinTimisoara  
1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management in Productie si Transporturi / Management  
1.3 Catedra ▬ 
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4) Inginerie și management / 230 
1.5 Ciclul de studii  licenta  
1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea Inginerie economică industriala / 10/ Inginer  

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Fizica  
2.2 Titularul activităţilor de curs Sl.dr.ing. fiz. Ioan ZAHARIE  
2.3 Titularul activităţilor aplicative5 As.dr.ing. Călin CHIOREANU   
2.4 Anul de studiu6 2   2.5 Semestrul 3   2.6 Tipul de evaluare  D  2.7 Regimul disciplinei  Obligatorie  

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 5   , din care:    3.2 curs  3  3.3 seminar/laborator/ proiect/practică  2  
3.4 Total ore din planul de învăţământ 70  , din care:  3.5 curs  42  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 25   
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15  
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 
Tutoriat 2 
Examinări 3 
Alte activităţi       
Total ore activităţi individuale 60   
3.8 Total ore pe semestru7  130  
3.9 Numărul de credite  4  

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum • Nu este cazul   
4.2 de competenţe •  Cunoștințe de matematică și fizică la nivel de liceu  

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului •  Sală mare, Materiale suport: laptop, videoproiector, tablă.  
5.2 de desfăşurare a activităţilor practice •  Sala de seminar cu număr de locuri mai mare decât numărul studenților din grupă, 

tablă  
• Laborator C217 

 
6. Competenţe specifice acumulate 

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. 

 

                                                           



Competenţe 
profesionale8 

• •  Efectuarea de calcule, demonstraţii şi aplicaţii, pentru rezolvarea de sarcini specifice ingineriei si 
managementului pe baza cunoştinţelor din ştiinţele fundamentale şi inginereşti.  

Competenţe 
transversale 

•   

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei 

• Transmiterea noţiunilor necesare înţelegerii fenomenele fizice pe care le vor întâlni 
în activitatea profesională. Înţelegerea şi manipularea legilor ce descriu aceste 
fenomene în termeni matematici.  

•     

7.2 Obiectivele specifice 

• Aplicarea cunoştinţelor din domeniul fizicii atât în situaţii concrete din domenii 
conexe, cât şi în cadrul unor experimente, folosind aparatura standard de 
laborator 

• Rezolvarea problemelor ce implică cunoştinţe de fizică în condiţii impuse, folosind 
metode analitice şi numerice prezentate la curs şi aplicate la activitatea de 
seminar şi laborator. 

• Abordarea interdisciplinară a unor teme din domeniul fizicii  

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 
1. Electrostatică  și magnetostatică. : sarcina electrică, legea 

Coulomb, câmp electric, potențial electric, legea Gauss, 
capacitate electrică, energia câmpului electric, câmp magnetic, 
flux magnetic, mișcarea particulelor încărcate în câmp magnetic, 
spectometria de masă.  

 6    Curs interactiv 
(stabilim ce ştim, ce 
vrem să obţinem şi 
apoi construim) cu 
multe exemple, aplicaţii 
şi filmuleţe ştiinţifice şi 
didactice (utilizez  
videoproiector) 
  

2. Modele atomice : modelul Thomson, modelul Rutherford, modelul 
Bohr,  modelul ondulatoriu , modelul vectorial, modelul cuantic.  

3   

3. Elemente de fizica corpului solid  : generalități, starea solidă-
caracterizare, tipuri de legături în starea solidă, teoria zonală a stării 
solide  

 6  

4. Proprietăți electrice  : teoria electronică a conductibilității 
electrice, conductori, semiconductori, dielectrici .   

 9 

 5. Proprietăți magnetice  : preliminarii, clasificare – feromagnetici, 
diamagnetici, paramagnetici.  

 4  

6. Proprietăți termice  : generalități, capacitatea calorică a solidelor, 
conductibilitatea termică, dilatarea termică   

4   

7. Proprietăți optice  : generalități, radiația electromagnetică, 
interacțtia luminii cu substanța în stare solidă.   

 4  

8. Efecte încrucișate în starea solidă  : generalități, efecte 
galvanomagnetice (Hall, magnetorezistiv, Ettingshaussen, 
Nernst), efecte termoelectrice (Seebeck, Peltier, Thomson), 
efecte termomagnetice (Righi-Leduc, Maggie- Righi-Leduc, 
Nernst- Ettingshaussen transversal, Nernst- Ettingshaussen 

 6  

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. 
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longitudinal), efecte fotoelectrice (fotorezistiv, Dember, 
fotovoltaic, fotomagnetoelectric, Faraday)  

      
      
      
      
      
      
Bibliografie9    
1. ZAHARIE Ioan- Elemente de fizica stării solide. Fenomene și aplicații, Politehnica, 2013 
2. ZAHARIE Ioan- Elemente de fizică generală, Ed.3,  Politehnica, 2013 
3. ZAHARIE Ioan- Culegere de întrebări și probleme de fizică, Ed.3,  Politehnica, 2013 
4. CRISTEA M, POPOV D, BARVINSCHI F, DAMIAN I, LUMINOSU I, ZAHARIE I – Fizică- elemente fundamentale, Politehnica, 
2006 
  
 
8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare 

Seminar  Şedinţele de seminar vor urma programa  cursului pe 
parcursul a 7 şedinţe  a câte 2X50 minute  

 7X2h    Expunere temă, 
discuţii, întrebări, 
rezolvare teme 
specifice. 
   

Laborator   7X100 minute 

1. Introducere, metode de prelucrare date experimentale  100 minute 
 2. Studiul dependenţei de temperatură a rezistenţei electrice a unui 

semiconductor  . 
100 minute 

3. Studiul efectului Seebeck   .   100 minute Lucrările de laborator (teoria 
lucrării, prezentarea instalaţiei 
experimentale, modul de 
lucru, tabelele ce trebuie 
completate)  se găsesc pe 
pagina  mea web 
(www.fiz.upt.ro/ioan_zaharie) 
la secţiunea laborator, de 
unde studenţii le descarcă, au 
obligaţia să le citească şi să 
ştie ce fac la laborator, la 
începutul şedinţei  se poartă  
o discuţie cu ei despre ce fac 
şi după ce se lămureşte ce au 
de făcut se trece la 
efectuarea măsurătorilor.  
Totodată au voie, chiar le  
este recomandat,  să 
prelucreze datele 
experimentale folosind 
diverse soft-uri de prelucrare  
a  datelor  experimentale  
   

4. Studiul efectului fotovoltaic. 100 minute    
5.Studiul distribuţiei termoelectronilor după viteză      100 minute    
 6. Determinarea sarcinii specifice a electronului   100 minute     
7. Prezentare rezultate, notare, recuperări    100 minute     
Bibliografie11   
http://fiz.upt.ro/index.php?cmd=date_membru&tip=materiale&id=2086247368   

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

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. 
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. 
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• Ingineria poate fi considerată fizică aplicată şi în această accepţiune este foarte utilă cunoaşterea legilor şi principiilor din 
natură ce fac obiectul de studiu al fizicii şi  stau la baza funcţionării tuturor aparatelor. 

• Cunoaşterea acestor legi permit inginerilor să gândească şi să proiecteze aparate mai performante   

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs 

  Inţelegerea conceptelor 
prezentate la curs   

 La disciplina fizică verificarea cunoştinţelor 
se face prin examinare  distribuită (ED) ce 
constă în două lucrări scrise (în conformitate 
cu regulamentul de ordine interioară) cu: 15-
20 întrebări  (din curs, seminar, laborator)  
“graduale” ca dificultate, cu posibilitatea 
consultării bibilografiei.  

 2/3  

10.5 Activităţi aplicative  S:    Rezolvare de probleme 
şi discuţii asupra rezultatelor   

 Aprecierea prin note (1-10) a “contribuţiei” la 
desfăşurarea şedinţelor de seminar.  
Studentul obţine o notă la o lucrare, 
neanunţată, şi cel puţin o notă  pentru 
evoluţia la tablă. Media acestor note 
constituie nota la seminar.  

 1/6  

 L:    Efectuarea  
corespunzătore  a lucrărilor 
de laborator   

  Aprecierea prin notă ( 1- 10) a capacităţii de 
prelucrare a datelor experimentale obţinute în 
decursul efectuării lucrărilor de laborator, 
precum şi a modului de prezentare a 
acestora. ii 

 1/6  

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

•  Promovarea cerinţelor de mai sus   

 
 
 

Data completării Titular de curs 
(semnătura) 

Titular activităţi aplicative 
(semnătura) 

 09.09.2014    
…………………….……… 

 
…………………….……… 

 
 
Director de departament 

(semnătura) 
Data avizării în Consiliul Facultăţii12 Decan 

(semnătura) 
 

…………………….……… 
     

…………………….……… 
 

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

 

                                                           



FIŞA DISCIPLINEI1 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea POLITEHNICA dinTimisoara  
1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management in Productie si Transporturi / Management  
1.3 Catedra ▬ 
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4) Inginerie și management / 230 
1.5 Ciclul de studii  licenta  
1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea Inginerie economică industriala / 10/ Inginer  

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Utilizarea şi programarea calculatoarelor   
2.2 Titularul activităţilor de curs Sl.dr.ing. Ciprian-Bogdan CHIRILA   
2.3 Titularul activităţilor aplicative5 As.dr.ing. Oana CĂUŞ  
2.4 Anul de studiu6 1   2.5 Semestrul 1   2.6 Tipul de evaluare  D  2.7 Regimul disciplinei  Obligatorie  

 
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 18   
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren   8 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri   14 
Tutoriat   2 
Examinări   3 
Alte activităţi       
Total ore activităţi individuale 45   
3.8 Total ore pe semestru7  101  
3.9 Numărul de credite  5  

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum •    
4.2 de competenţe •    

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului •  Sală mare, Materiale suport: laptop, proiector, tablă.  
5.2 de desfăşurare a activităţilor practice •  Sala laborator, calculatoare legate la Internet, tablă  

 
6. Competenţe specifice acumulate 

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. 

 

                                                           



Competenţe 
profesionale8 

• Utilizarea aplicatiilor software si a tehnologiilor informationale pentru rezolvarea de sarcini specifice ingineriei 
si managementului  

Competenţe 
transversale 

• Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi utilizarea eficientă, pentru propria dezvoltare, a surselor 
informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată (portaluri Internet, aplicaţii 
software de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) atât în limba romana, cât şi într-o limbă de 
circulaţie internaţională.  

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei • Dobandirea notiunilor de utilizare si programare a calculatoarelor  

7.2 Obiectivele specifice 

• Dobandirea unei imagini de ansamblu asupra tehnicii de calcul 
• Cunoasterea si utilizarea sistemelor de operare 
• Cunoasterea si utilizarea relelelor de calculatoare 
• Cunoasterea si utilizarea pachetelor de programe de tip Office 
• Proiectarea si scrierea de mici programe pentru calculator 

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 
1. Introducere in utilizarea si programarea calculatoarelor    4    Prelegere susţinută 

de prezentări PPT, 
discuţii, explicaţii, 
exemplificări, studii de 
caz 
  

2. Sisteme de operare    4  
3. Retele de calculatoare    4  
4. Utilizarea MS Word    4  
 5. Utilizarea MS Excel    4  
6. Utilizarea MS Powepoint    2  
7. Algoritmi, scheme logice si pseudocod    4  
 8. Recapitulare   2  
      
      
      
      
      
      
Bibliografie9    
1. Gabriel Gasparesc - Utilizarea Windows XP si Office 2010, Editura Matrix Rom, 2012. 
2. Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie - The C Programming Language, second edition, 1988. 
3. Andrew Tanenbaum - Retele de calculatoare,  Prentice Hall, 2011. 
4. Patrice Anne Rutledge - Using Microsoft PowerPoint 2010, QuePublishing, 2010. 
5. Ioan Jurca - Programarea de sistem, Editura de Vest, 2004. 
   
 
8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare 

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. 
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. 
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 1. Introducere. Componentele unui calculator, functionare.   2   Expunere temă, 
discuţii, întrebări, 
rezolvare teme 
specifice. 
   

 2. Sistem de operare Windows 2007. Elemente fundamentale: 
desktop,fisier, director, comenzi 

 2  

 3. Baze de numeratie 2,8,10,16. Conversii. Reprezentare binara. 
Exercitii. 

 2  

 4. Baze de numeratie 2,8,10,16 operatii. Exercitii.  2  
 5. Aplicatie in Paint.  2     
 6. Retele de calculatoare, aplicatie HTML  2     
 7. Evaluare distribuita 1. Prezentare meniu MS Word.   2     
 8. Evaluare distribuita 2. Prezentare meniu aplicatia MS Excel.   2     
 9. Fisa de lucru Word, editare text, formatare, tabele.  
10. Fisa de lucru Excel, calcul tabelar, inserare functii. 
11. Fisa de lucru Excel - diagrame. 
12. Fisa de lucru Power Point - realizarea unei prezentari. 
13. Aplicatii algoritmi, scheme logice, pseudocod. 
14. Recuperari. 

 2,2,2,2,2,2     

Bibliografie11   
1. Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie - The C Programming Language, second edition, 1988. 
2. Gabriel Gasparesc - Utilizarea Windows XP si Office 2010, Editura Matrix Rom, 2012. 
3. Andrew Tanenbaum - Retele de calculatoare,  Prentice Hall, 2011. 
   

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

• Cunostintele de utilizarea a calculatoarelor sunt importante pentru toate materiile ce utilizeaza software care fac parte din 
planul de învatamânt al specializarii. 

• Majoritatea angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului solicita cunostinte de utilizarea a calculatorului 

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs   Rezolvarea unor subiecte 
teoretice aferente cursurilor   

 Examinare scrisă   66%  

10.5 Activităţi aplicative  S:             
 L:    Rezolvarea problemelor 

corespunzătore 
laboratoarelor   

  Prezentarea rezolvărilor, răspunsuri la 
întrebării 

 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) 

•  notiuni de baza despre calculatoare 
• notiuni de baza despre retelele de calculatoare 
• utlizarea la nivel de baza al sistemului de operare 
• utilizarea unui procesor de texte 
• utilizarea unui program de calcul tabelar 
•  scrierea unei prezentari 
• notiuni de baza despre algoritmi 

 
 
 

Data completării Titular de curs Titular activităţi aplicative 

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. 

 

                                                                                                                                                                                                                  



(semnătura) (semnătura) 

 05.09.2014    
…………………….……… 

 
…………………….……… 

 
 
Director de departament 

(semnătura) 
Data avizării în Consiliul Facultăţii12 Decan 

(semnătura) 
 

…………………….……… 
     

…………………….……… 
 

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

 

                                                           



FIŞA DISCIPLINEI1 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea POLITEHNICA Timisoara  
1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management in Productie si Transporturi /Ingineria Materialelor şi 

Fabricaţiei  
1.3 Catedra ▬ 
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)  Inginerie și management / 230  
1.5 Ciclul de studii  licenţă  
1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea Inginerie economica industriala/ 10/ Inginer  

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei  Materiale şi tehnologii I  
2.2 Titularul activităţilor de curs  Prof.dr.ing. Viorel-Aurel Şerban  
2.3 Titularul activităţilor aplicative5  As.dr.ing. Ion Dragos Utu  
2.4 Anul de studiu6  1  2.5 Semestrul  1  2.6 Tipul de evaluare  E  2.7 Regimul disciplinei  Obligatorie  

 
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  20  
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  9  
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  16  
Tutoriat  2  
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 •    
4.2 de competenţe •    

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului •  Sală mare de curs, Materiale suport: laptop, proiector, tablă  
5.2 de desfăşurare a activităţilor practice •  Sală laborator, tablă  

 
6. Competenţe specifice acumulate 

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. 

 

                                                           



Competenţe 
profesionale8 

•  Efectuarea de calcule, demonstraţii şi aplicaţii, pentru rezolvarea de sarcini specifice ingineriei si 
managementului pe baza cunoştinţelor din ştiinţele fundamentale şi inginereşti 

•  Elaborarea şi interpretarea documentaţiei tehnice, economice şi manageriale. 
•  Proiectarea tehnico-economică şi îmbunătăţirea produselor şi proceselor industriale 
•  

Competenţe 
transversale 

• -  

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei 
•  Cursul şi lucrările de laborator urmăresc însuşirea şi aplicarea cunoştinţelor 

referitoare la compoziţia, structura şi prelucrarea materialelor inginereşti pentru 
obţinerea caracteristicilor de exploatare dorite..  

7.2 Obiectivele specifice 
• Se are în vedere cunoaşterea principiilor fundamentale necesare înţelegerii sistemelor 

conceptuale privind structura, proprietăţile şi criteriile de utilizare eficientă a materialelor 
inginereşti  

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 
 1. Clase de materiale - Prezentare generală, clasificarea 

materialelor  
 2    Expunerea, 

demonstraţia, 
prezentare slide-uri 
demonstrative, discuţii 
libere  

2. Structura si proprietăţile materialelor - Definirea structurii, Tipuri 
de structuri, arhitectura atomică – sisteme cristaline şi 
imperfecţiuni, metode de caracterizare structurală, definirea şi 
clasificarea proprietăţilor materialelor, metode de determinare a 
proprietăţilor materialelor   

 6  

3. Sisteme de aliaje - Difuzia. Solidificarea. Faze şi constituenţi. 
Diagrame de echilibru  

 6  

4. Fierul şi aliaje Fe-C (oţeluri şi fonte) - Diagrama de echilibru Fe-
C, elaborare, turnare, deformare plastică, transformări în stare 
solidă, tratamente termice şi termochimice, familii de oţeluri şi 
fonte cenuşii, aplicaţii  

6  

5. Metale şi aliaje neferoase - Cu, Al, Ti şi aliajele lor, diagrame de 
echilibru, elaborare, tratamente termice, utilizare  

 4  

6. Materiale metalice noi - Materiale sinterizate, amorfe, cu memoria 
formei, compozite  

 4  

      
      
      
      
      
      
      
      

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. 
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Bibliografie9   1.  Şerban, V.A, Răduţă, Codrean, C.,Uţu D., Opriş C.,Materiale şi tehnologii primare în experimente, Ed. 
Politehnica, Timişoara, 2013.. 
2. Şerban, V.A, Răduţă, A., Ştiinţa şi ingineria materialelor,  Ed. Politehnica, Timişoara, 2010 
3. Mitelea I. E. Lugscheider W. Tillmann, Ştiinţa Materialelor în construcţia de maşini  I, Ed. Sudura, Timişoara, 1999    
 

8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare 
1. Încercări mecanice – tracţiune, rezilienţă, duritate.   2   Expunerea, 

demonstraţia, 
prezentare slide-uri 
demonstrative, 
experiment, discuţii 
libere   

2. Metode şi aparatură de investigare a structurii – pregătirea probelor 
metalografice, microscopul optic metalografic, microscopul 
electronic prin transmisie.   

 2  

3. Determinări cantitative în metalografie – determinarea mărimii 
grăuntelui austenitic, determinarea cantităţii de inclizuziuni 
nemetalice, determinarea proporţiilor de faze şi constituenţi prin 
analiză liniară.  

2   

4. Analiza termică şi dilatometrică.Construirea şi utilizarea 
diagramelor de echilibru.   

 4  

5. Structuri de echilibru ale oţelurilor carbon şi fontelor albe. Structura 
şi proprietăţile fontelor cenuşii şi oţelurilor aliate.   

 6     

6. Tratamente termice şi termochimice- Tehnologie şi caracteristici 
obţinute. Microstructuri specifice   

 4     

7. Caracteristici tehnologice ale oţelurilor-călibilitatea şi 
deformabilitatea-caracteristici tehnologice ale oţelurilor-
turnabilitatea şi sudabilitatea.  

 2     

8. Aliaje neferoase – structură, tratament termic, proprietăţi.   4     
9. Materiale metalice avansate – compozite, aliaje cu memoria formei, 

aliaje amorfe  
 2     

Bibliografie11   1.  Şerban, V.A, Răduţă, Codrean, C.,Uţu D., Opriş C.,Materiale şi tehnologii primare în experimente, Ed. 
Politehnica, Timişoara, 2013.. 
2. Şerban, V.A, Răduţă, A., Ştiinţa şi ingineria materialelor,  Ed. Politehnica, Timişoara, 2010 
3. Mitelea I. E. Lugscheider W. Tillmann, Ştiinţa Materialelor în construcţia de maşini  I, Ed. Sudura, Timişoara, 1999    

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

•  Cunoştinţele dobândite la disciplina „Materiale şi tehnologii I” sunt importante pentru planul de învăţământ al domeniului 
de licenţă „Inginerie şi management” deoarece asigură însuşirea/utilizarea conceptelor specifice, pentru proiectarea şi 
gestionarea sistemelor tehnice, a materialelor inginereşti şi a proceselor industriale. 

• Mulţi angajatori din domeniul aferent programului de licenţă solicită cunoştinţe şi competenţe în domeniu proiectării 
constructiv-tehnologice a sistemelor tehnice precum şi a gestionării materialelor şi proceselor industriale.  

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs   Rezolvarea unor subiecte 
teoretice aferente cursurilor   

Examinare orală    66%  

10.5 Activităţi aplicative  S:             
 L:     Rezolvarea problemelor 

corespunzătore 
laboratoarelor  

 Examinare scrisă şi orală    34%  

 P:             
 Pr:                 

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. 
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. 

 

                                                           



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

•  Cunoaşterea, exprimarea şi utilizarea corectă a noţiunilor şi principiilor de bază. Rezolvarea şi explicarea unor aplicaţii 
de complexitate medie.  

 
 
 

Data completării Titular de curs 
(semnătura) 

Titular activităţi aplicative 
(semnătura) 

 11.09.2014    
…………………….……… 

 
…………………….……… 

 
 
Director de departament 

(semnătura) 
Data avizării în Consiliul Facultăţii12 Decan 

(semnătura) 
 

…………………….……… 
     

…………………….……… 
 

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

 

                                                           



FIŞA DISCIPLINEI1 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea POLITEHNICA dinTimisoara  
1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management in Productie si Transporturi / Management   
1.3 Catedra ▬ 
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)  Inginerie si Management / 230  
1.5 Ciclul de studii  Licenta  
1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea  Inginerie Economica Industriala / 10/ Inginer  

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei  Microeconomie  
2.2 Titularul activităţilor de curs  Sl.dr.ec.matem. Mihaela VARTOLOMEI  
2.3 Titularul activităţilor aplicative5  Sl.dr.ec.matem. Mihaela VARTOLOMEI  
2.4 Anul de studiu6  1  2.5 Semestrul  1  2.6 Tipul de evaluare  E  2.7 Regimul disciplinei  Obligatorie  

 
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  18  
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  14  
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  9  
Tutoriat  8  
Examinări  4  
Alte activităţi  pregatire proiecte, simulare, obţinere rezultate, etc.   3  
Total ore activităţi individuale  56  
3.8 Total ore pe semestru7  112  
3.9 Numărul de credite  5  

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum •  Nu este cazul  
4.2 de competenţe •  Cunostinte limba romana, matematica elementara  

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului • Conditii materiale minimale (sala corespunzatoare numarului de studenti, tabla de 
scris, tabla de proiectie, laptop, proiector, instrumente de scris, etc.) si conditii 
comportamental-atitudinale (conforme cu regulamentele UPT, telefoanele mobile 
sa nu deranjeze procesul didactic, dialog civilizat, se incurajeaza initiativa stiintifica, 
antreprenoriatul, ideile inovatoare, sunt acceptate si incurajate intrebarile 
suplimentare cu referire sau nu la tematica abordata, in vederea insusirii 
competentelor urmarite prin studierea disciplinei).  

5.2 de desfăşurare a activităţilor practice •  Conditii materiale minimale (sala corespunzatoare numarului de studenti, tabla de 
scris, tabla de proiectie, laptop, proiector, instrumente de scris, etc.) si conditii 
comportamental-atitudinale (conforme cu regulamentele UPT, telefoanele mobile 
sa nu deranjeze procesul didactic, dialog civilizat, se incurajeaza initiativa stiintifica, 
antreprenoriatul, ideile inovatoare, sunt acceptate si incurajate intrebarile 

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. 

 

                                                           



suplimentare cu referire sau nu la tematica abordata, in vederea insusirii 
competentelor urmarite prin studierea disciplinei).Termenele de predare a temelor 
si proiectelor sunt convenite impreuna de cadrul didactic cu studentii, nu se 
accepta amanari sau întârzieri, acestea fiind penalizate conform intelegerii 
prealabile cu studentii. Prezenta este obligatorie.  

 
6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale8 

•  C1 Efectuarea de calcule, demonstratii si aplicatii pentru rezolvarea de sarcini specifice ingineriei si 
managementului, pe baza cunostintelor din stiintele fundamentale si ingineresti. 

• C2 Elaborarea si interpretarea documentatiei tehnice, economice si manageriale. 
• C4 Evaluarea economica, planificarea si conducerea proceselor si a sistemelor logistice si de productie. 
• C6 Proiectarea tehnico-economica si imbunatatirea produselor si proceselor industriale. 

Competenţe 
transversale 

• Aplicarea, în mod responsabil, a principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în 
realizarea sarcinilor profesionale şi identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor 
disponibile, a etapelor de lucru, a duratelor de execuţie, a termenelor de realizare aferente 
şi a riscurilor aferente. 

• Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridisciplinară şi aplicarea de 
tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei. 

• Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi utilizarea eficientă, pentru propria 
dezvoltare, a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională 
asistată (portaluri Internet, aplicaţii software de specialitate, baze de date, cursuri on-line 
etc.) atât în limba romană, cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională.   

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei 

•  Sa identifice si sa utilizeze limbajul (concepte, teorii, terminologii de specialitate, 
paradigme), metodologia (calea generala deductiva, inductiva) si metoda stiintifica 
(tehnica individuala) precum si explicarea conceptuala a problemelor de specialitate din 
domeniu.  

7.2 Obiectivele specifice 

•  Sa se familiarizeze cu notunile si principiile de baza ale economiei, cu principalele 
curente si abordari economice. 

• Sa descrie corect principalele concepte, teorii privind stiinta economica 
• Sa efectueze calcule, demonstratii si aplicatii, pentru rezolvarea de sarcini specifice 

ingineriei si managementului pe baza cunostintelor din stiintele fundamentale si 
ingineresti. 

• Sa abordeze metodologic si epistemologic procedurile utilizate 
• Sa intocmeasca si sa interpreteze documentatia tehnica, economica si manageriala. 
• Sa defineasca si sa explice conceptele, teoriile, paradigmele si metodologia stiintelor 

economice. 
• Sa dezvolte competente de exprimare corecta a notiunilor si conceptelor economice, 

elaborarea si evaluarea fluxurilor tehnice, economice si financiare la nivel de afacere, 
gestiunea fenomenului tehnic, economic si financiar. 

• Sa dezvolte capacitati de autoevaluare a nevoii de invatare continua  

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 
 1. Stiinta economica. Obiectul si metoda economiei 
1.1 Istorie economica 
1.2. Resurse vs. nevoi  

 2   Expunerea, 
prelegerea, explicatia, 
conversatia, 
exemplificarea, 
demonstratia, 
problematizarea, 
argumentarea, 
calcularea, rezolvarea, 

 2. Agentii economici 
2.1. Definitie 
2.2. Clasificare 
2.3. Functii 
2.4. Societati comerciale  

 2  

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. 
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 3. Piata de capital 
3.1. Societatea pe actiuni 
3.2. Titluri de valoare 
3.3. Bursa de valori 
3.4. Pretul (cursul) bursier 
3.5. Managementul riscului plasamentelor in titluri financiare 
 

 2  dezbaterea.  

 4. Factorii de productie  
4.1. Definitie 
4.2. Clasificare 
4.3. Indicatori 
 

 2  

 5. Capitalul 
5.1. Concept 
5.2. Forme 
5.3. Structura 
5.4. Indicatori  

 2  

 6. Frontiera posibilitatilor de productie 
6.1. Combinarea factorilor de productie 
6.2. Modelare 
6.3. Exemple  

 2  

 7. Amortizarea capitalului fix 
7.1. Definitie 
7.2. Tipuri 
7.3. Calcul  

 2  

 8. Teoria producatorului 
8.1. Costul de productie pe termen scurt  
8.2. Relatia cost-profit 
8.3. Pragul de rentabilitate, punctul mort  

 2  

 9. Optimul producatorului 
9.1. Costul de productie pe termen lung  

 2  

 10. Productivitatea factorilor de productie 
10.1. Concept 
10.2. Forme 
10.3. Dinamica 
10.4. Tiplogie 
10.5. Indicatori 
10.6. Factori de influenta 
10.7. Exemple  

 2  

 11. Veniturile în economie 
11.1. Profitul 
11.2. Dobanda 
11.3. Salariul 
11.4. Renta  

 2  

 12. Teoria consumatorului 
12.1. Utilitatea economica  

 2  

 13. Piata 
13.1. Cerea. Definitie. Functia cererii. Legea cererii 
13.2. Elasticitatea cererii 
13.3. Oferta. Definitie. Functie. Legea ofertei 
13.4. Elasticitatea ofertei  

 2  

 14. Tipuri de piete si mecanismele de formare a preturilor 
14.1. Concurenta 
14.2. Pretul 
14.3. Tipuri de concurenta 
14.4. Politici 
14.5. Oligopol si teoria jocurilor 
14.6. Exemple  

 2  

Bibliografie9   
1. Barglazan Diana, Microeconomie: concepte, indicatori, aplicatii, Editura Eurostampa, Timisoara 2007 
2. Byrns Ralph T., Stone Gerald W, Microeconomics, Scott, Foresman and Company, Glenview, Ilinois, London, 1989 (4th Edition) 
3. Duran Vasile, Economie. Teorie si practica. Vol. II, Editura Eurostampa, Timisoara 2008 
4. Samuelson Paul A., Nordhaus William D., Economics, Mc-Grow-Hill Book Company, New York 1985 
5. Taylor John B., Principles of Microeconomics, Houghton Mifflin Company, Boston, 1995 
6. Vartolomei Mihaela, „Aplicatii practice ale teoriei bazelor contabilitatii”, Editura Politehnica, Timisoara 2007 

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. 

 

                                                           



7. Vartolomei Mihaela, Cultura si civilizatie europeana contemporana, Editura Politehnica, Timisoara 2009 
8. Vartolomei Mihaela, Vartolomei-M Mihael, Macroeconomie, Editura Eurostampa, Timisoara, 2009 
9. Vartolomei Mihaela, Foldvary Schramko Kinga Hanna, Bazele contabilitatii. Note de curs. Aplicatii pentru seminar, Editura 
Eurostampa, Timisoara, 2009   
 

8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare 
 1. Simularea infiintarii unei firme. Distribuire teme, tipuri si tittluri de 
proiecte. 
2. Indicatorii economici. Exemple. Aplicatii. Teste de verificare 
3. Simularea tranzactionarii pe piata financiara romaneasca. Inscriere. 
Teste de verificare. Sustinere proiecte conform programarii. prealabile 
4. Capital. Aplicatii. Teste de verificare. Sustinere proiecte conform 
programarii. prealabile 
5. Costul de productie. Aplicatii. Teste. Sustinere proiecte conform 
programarii. prealabile 
6. Productivitatea. Aplicatii. Teste. Sustinere proiecte conform 
programarii. prealabile 
7. Profitul. Aplicatii. Sustinere proiecte conform programarii. prealabile 
8. Dobanda. Aplicatii. Sustinere proiecte conform programarii. 
prealabile 
9. Salariul. Aplicatii. Sustinere proiecte conform programarii. 
prealabile 
10. Utilitatea. Aplicatii. Sustinere proiecte conform programarii. 
prealabile 
11. Cererea si oferta. Aplicatii. Teste. Sustinere proiecte conform 
programarii. prealabile 
12. Costul de oportunitate. Aplicatii. Sustinere proiecte conform 
programarii prealabile 
13. Combinarea factorilor de productie. Aplicatii. Sustinere proiecte 
conform programarii. prealabile 
14. Recapitulare si recuperari  

 2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
 
2 
2 
2  

 Exercitiul, conversatia, 
explicatia, exemple, 
analiza si sinteza, 
demonstratie, studiul 
de caz, simularea, 
prezentari PPT, 
metoda proiectelor, 
aplicatii practice, 
dezvoltarea de strategii 
de optimizare a 
rezultatelor, analiza 
comparativa.  

      
      
      
         
         
         
         
         
Bibliografie11    
1. Barglazan Diana, Microeconomie: concepte, indicatori, aplicatii, Editura Eurostampa, Timisoara 2007 
2. Byrns Ralph T., Stone Gerald W, Microeconomics, Scott, Foresman and Company, Glenview, Ilinois, London, 1989 (4th Edition) 
3. Duran Vasile, Economie. Teorie si practica. Vol. II, Editura Eurostampa, Timisoara 2008 
4. Samuelson Paul A., Nordhaus William D., Economics, Mc-Grow-Hill Book Company, New York 1985 
5. Taylor John B., Principles of Microeconomics, Houghton Mifflin Company, Boston, 1995 
6. Vartolomei Mihaela, „Aplicatii practice ale teoriei bazelor contabilitatii”, Editura Politehnica, Timisoara 2007 
7. Vartolomei Mihaela, Cultura si civilizatie europeana contemporana, Editura Politehnica, Timisoara 2009 
8. Vartolomei Mihaela, Vartolomei-M Mihael, Macroeconomie, Editura Eurostampa, Timisoara, 2009 
9. Vartolomei Mihaela, Foldvary Schramko Kinga Hanna, Bazele contabilitatii. Note de curs. Aplicatii pentru seminar, Editura 
Eurostampa, Timisoara, 2009 
  

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

•  Continutul disciplinei este adaptat specificului programului de studii si a fost stabilit în urma discutiilor cu reprezentanti ai 
comunitatii academice si ai mediului profesional.  

 
10. Evaluare 

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. 

 

                                                           



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

10.4 Curs 

  2 subiecte de teorie, 1 
subiect aplicatie de sinteza 
Nota de promovare, minim 5 
Nota 5 pentru cunostinte 
minime de baza 
Nota 10 pentru tratarea 
exhaustiva a tuturor 
subiectelor utilizand 
informatiile din curs si cele 
din bibliografie 
Recunostere progresiva a 
subiectelor 
Sala planificata de decanat   

 Examinare scrisa, cu 2 examinatori   50%  

10.5 Activităţi aplicative  S:    2 lucrari de control 60% 
1 proiect pe tema data 20% 
Teme de casa (aplicatii de 
microeconomie) 10% 
Prestatie (participari active si 
calitative la curs si seminar, 
prezentarea unor teme, stiri 
economice pregatite de la un 
seminar la altul) 10%   

 Scris si oral   50%  

 L:             
 P:             
 Pr:                 
10.6 Standard minim de performanţă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică stăpânirea lui) 
•  Obtinerea minim 5 concomitent la ambele componente (examen si seminar) 
• Exprimare corespunzatoare si utilizarea corecta a notiunilor si conceptelor din stiintele economice in stiintele ingineresti si de 

antreprenoriat.  
• Elaborarea si tehnoreactarea in format electronic a unui proiect de specialitate pe o tema data si in restrictii de timp, 

aplicand principiile, normele si valorile eticii profesionale   

 
 
 

Data completării Titular de curs 
(semnătura) 

Titular activităţi aplicative 
(semnătura) 

  05.09.2014   
…………………….……… 

 
…………………….……… 

 
 
Director de departament 

(semnătura) 
Data avizării în Consiliul Facultăţii12 Decan 

(semnătura) 
 

…………………….……… 
     

…………………….……… 
 

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

 

                                                           



FIŞA DISCIPLINEI1 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea POLITEHNICA dinTimisoara  
1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management în Producţie şi Transporturi  
1.3 Catedra ▬ 
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4) Inginerie şi Management / 230   
1.5 Ciclul de studii  Licență  
1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea Inginerie economică industriala / 10 / Inginer    

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei  Limba engleza  
2.2 Titularul activităţilor de curs  as. dr. Luminita SAFTU  
2.3 Titularul activităţilor aplicative5   as. dr. Luminita SAFTU 
2.4 Anul de studiu6 1   2.5 Semestrul  1  2.6 Tipul de evaluare  ED  2.7 Regimul disciplinei   obligatorie 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână   2 , din care:    3.2 curs    3.3 seminar/laborator/ proiect/practică  2  
3.4 Total ore din planul de învăţământ  28  , din care:  3.5 curs    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  7  
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 7   
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14   
Tutoriat    
Examinări  4  
Alte activităţi       
Total ore activităţi individuale  32  
3.8 Total ore pe semestru7  60  
3.9 Numărul de credite  2  

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum •    
4.2 de competenţe •    

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului •    
5.2 de desfăşurare a activităţilor practice •    

 
6. Competenţe specifice acumulate 

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. 

 

                                                           



Competenţe 
profesionale8 

  

•  

Competenţe 
transversale 

• Identificarea oportunitatilor de formare continua si utilizarea eficienta, pentru propria dezvoltare, a 
surselor informationale si a resurselor de comunicare si formare profesionala asistata (portaluri Internet, 
aplicatii software de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) atât în limba romana, cât si într-o 
limba de circulatie internationala     

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei 
•  Dezvoltarea competenţelor şi cunoştinţelor lingvistice în scopul comunicării eficace şi 

eficiente în limba străină.  

7.2 Obiectivele specifice 
•  Consolidarea şi lărgirea cunoştinţelor de limbă străină dobândite anterior. 

Familiarizarea studenţilor cu circumstanţele şi modalităţile de interacţiune bazate pe 
cultura mediului administrativ european şi internaţional  

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 
          
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Bibliografie9      
 

8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare 
 1. Contacte sociale şi relaţii interumane - Activităţi individuale şi  8   expunere, dezbatere, 

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. 
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. 
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:”. 
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sociale (programul de activitate, activităţi extraprofesionale, 
preocupări) 

Relatarea unor evenimente din viaţa personală şi socială şi 
comentarea lor; cunoştinţe gramaticale si lexicale necesare 

  

lucru în grup, 
materiale audio si 
video,  formulare 

 2. Informatii personale - Planuri de viitor, intenţii, proiecte 
cunoştinţe gramaticale si lexicale necesare   

  

 4  

 3. Exprimarea sentimentelor, stărilor de spirit, atitudinilor faţă de 

persoane şi situaţii - Exprimarea opiniei, 
acordului/dezacordului;Exprimarea necesităţii, posibilităţii, 
probabilităţii 

Exprimarea unor sugestii, recomandări, sfaturi;  

cunoştinţe gramaticale si lexicale necesare   

  

 10  

 4. Situatii specifice de comunicare orala in  mediul de afaceri - 
Solicitarea/transmiterea de informaţii specifice situaţiei de 
comunicare. 

Solicitarea unui serviciu, întreţinerea unei conversaţii, 
acceptarea/refuzarea unei invitaţii. cunoştinţe gramaticale si 
lexicale necesare  

 6  

         
         
         
         
         
Bibliografie11  1.Kay, Sue, Jones, Vaughan, Inside Out, Macmillan, 2002 

                         2.Jones, Leo, New International Business English, CUP, 1996 

                         3.Powell, Mark, In Company, Macmillan, 2008  

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

•  Cunoştinţele de limba engleză sunt importante pentru planul de învăţământ al specializării pentru însuşirea/utilizarea 
conceptelor specifice, pentru conducerea departamentelor/echipelor din domeniu şi/sau interdisciplinare. 

• Majoritatea angajatorilor din domeniul aferent programului solicită cunoştinţe şi competenţe în domeniu pentru dezvoltarea 
carierei unor viitori ingineri/manageri/directori necesari în structura ierarhică a firmelor.  

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs            
10.5 Activităţi aplicative  S:     evaluare scrisă şi orală   teste scrise, prezentări, simulări   100%  
 L:             
 P:             
 Pr:                 
10.6 Standard minim de performanţă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică stăpânirea lui) 

•   Elaborarea şi susţinerea argumentată, în limba engleza, a unui plan personal de dezvoltare profesională, utilizând 

11 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei. 

 

                                                           



diverse surse şi instrumente de informare.  

 
 
 

Data completării Titular de curs 
(semnătura) 

Titular activităţi aplicative 
(semnătura) 

     
…………………….……… 

 
…………………….……… 

 
 
Director de departament 

(semnătura) 
Data avizării în Consiliul Facultăţii12 Decan 

(semnătura) 
 

…………………….……… 
     

…………………….……… 
 

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

 

                                                           



FIŞA DISCIPLINEI1 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea POLITEHNICA dinTimisoara  
1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management în Producţie şi Transporturi  
1.3 Catedra ▬ 
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4) Inginerie şi Management / 230   
1.5 Ciclul de studii  Licență  
1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea Inginerie economică industriala / 10/ Inginer   

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei  Limba engleza 2  
2.2 Titularul activităţilor de curs  as. dr. Luminita SAFTU  
2.3 Titularul activităţilor aplicative5   as. dr. Luminita SAFTU 
2.4 Anul de studiu6 1   2.5 Semestrul  2  2.6 Tipul de evaluare  ED  2.7 Regimul disciplinei   obligatorie 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână   2 , din care:    3.2 curs    3.3 seminar/laborator/ proiect/practică  2  
3.4 Total ore din planul de învăţământ  28  , din care:  3.5 curs    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  7  
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 7   
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14   
Tutoriat    
Examinări  4  
Alte activităţi       
Total ore activităţi individuale  32  
3.8 Total ore pe semestru7  60  
3.9 Numărul de credite  2  

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum •    
4.2 de competenţe •    

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului •    
5.2 de desfăşurare a activităţilor practice •    

 
6. Competenţe specifice acumulate 

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. 

 

                                                           



Competenţe 
profesionale8 

  

•  

Competenţe 
transversale 

• Identificarea oportunitatilor de formare continua si utilizarea eficienta, pentru propria dezvoltare, a 
surselor informationale si a resurselor de comunicare si formare profesionala asistata (portaluri Internet, 
aplicatii software de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) atât în limba romana, cât si într-o 
limba de circulatie internationala     

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei 
•  Dezvoltarea competenţelor şi cunoştinţelor lingvistice în scopul comunicării eficace şi 

eficiente în limba străină.  

7.2 Obiectivele specifice 
•  Consolidarea şi lărgirea cunoştinţelor de limbă străină dobândite anterior. 

Familiarizarea studenţilor cu circumstanţele şi modalităţile de interacţiune bazate pe 
cultura mediului administrativ european şi internaţional  

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 
          
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Bibliografie9      
 

8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare 
  1.Situații specifice de comunicare orala in  mediul de afaceri -  8   expunere, dezbatere, 

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. 
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. 
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:”. 
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Întocmirea unor acte specifice. Curriculum vitae. Scrisoarea de 
intenție.  

Redactarea scrisorilor, a faxurilor. Memo-ul. cunoștințe specifice de 

redactare in limba engleza. 

  

lucru în grup, 
materiale audio si 
video,  formulare 

 2.Descrierea companiei; probleme ; soluții - Structura 
departamentala a companiei . Aranjamente Rezolvarea problemelor. 
Tehnica convorbirilor telefonice. cunoştinţe gramaticale şi lexicale 
necesare   

  

 4  

 3.Prezentarea companiei, a produsului, a oportunităților, atragerea 
de investitori - Tehnici si pregătire Structura: imagine, impact, 
impresie. Conținutul prezentării. Menținerea atenţiei 
auditoriului. Coerenţa. Rezumarea. Concluzia. Întrebări şi 
discuţii. cunoștințe specifice de redactare in limba engleza 
;cunoştinţe gramaticale şi lexicale necesare   

 10  

 4.Întâlnirea de afaceri - Stabilirea scopului şi a locului întâlnirii. 
Exprimarea si solicitarea opiniei. Clarificarea. Luarea deciziilor. 
Concluzii. tehnici de conversaţie si cunoştinţe gramaticale si 
lexicale necesare   

 6  

         
         
         
         
         
Bibliografie11  1.Kay, Sue, Jones, Vaughan, Inside Out, Macmillan, 2002 

                         2.Jones, Leo, New International Business English, CUP, 1996 

                         3.Powell, Mark, In Company, Macmillan, 2008 
  

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

•  Cunoştinţele de limba engleză sunt importante pentru planul de învăţământ al specializării pentru însuşirea/utilizarea 
conceptelor specifice, pentru conducerea departamentelor/echipelor din domeniu şi/sau interdisciplinare. 

• Majoritatea angajatorilor din domeniul aferent programului solicită cunoştinţe şi competenţe în domeniu pentru dezvoltarea 
carierei unor viitori ingineri/manageri/directori necesari în structura ierarhică a firmelor.  

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs            
10.5 Activităţi aplicative  S:     evaluare scrisă şi orală   teste scrise, prezentări, simulări   100%  
 L:             
 P:             
 Pr:                 
10.6 Standard minim de performanţă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică stăpânirea lui) 

•   Elaborarea şi susţinerea argumentată, în limba engleza, a unui plan personal de dezvoltare profesională, utilizând 
diverse surse şi instrumente de informare.  

 
 
 

11 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei. 

 

                                                           



Data completării Titular de curs 
(semnătura) 

Titular activităţi aplicative 
(semnătura) 

     
…………………….……… 

 
…………………….……… 

 
 
Director de departament 

(semnătura) 
Data avizării în Consiliul Facultăţii12 Decan 

(semnătura) 
 

…………………….……… 
     

…………………….……… 
 

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

 

                                                           



FIŞA DISCIPLINEI1 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea POLITEHNICA din Timisoara 
1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Facultatea De Management In Productie Si Transporturi / Educatie Fizica 

Si Sport  
1.3 Catedra ▬ 
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)  Inginerie şi management / 230   
1.5 Ciclul de studii  Licenta  
1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea  Inginerie economică industrială / 10 /Inginer   

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Educatie Fizica Si Sport  
2.2 Titularul activităţilor de curs    
2.3 Titularul activităţilor aplicative5 Gui Bachner Gabriela   
2.4 Anul de studiu6  I  2.5 Semestrul  1+2  2.6 Tipul de evaluare  D  2.7 Regimul disciplinei  DC  

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

3.1 Număr de ore pe săptămână  2  , din care:    3.2 curs    3.3 seminar/laborator/ proiect/practică  2  
3.4 Total ore din planul de învăţământ  14  , din care:  3.5 curs    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    
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren    
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri    
Tutoriat    
Examinări    
Alte activităţi       
Total ore activităţi individuale    
3.8 Total ore pe semestru7 14   
3.9 Numărul de credite 2   

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum •    
4.2 de competenţe • Practicarea disciplinei Educaţie fizică în liceu  

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului •    
5.2 de desfăşurare a activităţilor practice •  Teren de sport, sală de sport dotată cu aparatură şi materiale  

• specifice activităţii 

 
6. Competenţe specifice acumulate 

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. 

 

                                                           



Competenţe 
profesionale8 

•   

Competenţe 
transversale 

• CT 2 - Identificarea rolurilor si responsabilitatilor intr-o echipa pluridisciplinara si aplicarea de tehnici 
de relationare si munca eficienta in cadrul echipei 

•  

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei 

 Mentinerea unei stari optime de sanatate; 
Favorizarea proceselor de crestere si realizarea unei dezvoltari fizice armonioase; 
Dezvoltarea calitatilor motrice de baza si a celor specifice unor ramuri de sport; 
Formarea capacitatii de practicare sistematica a exercitiilor fizice; 
Formarea corecta a unui sistem bogat de deprinderi si priceperi motrice; 
Contributia la formarea unor calitati si trasaturi moral-volitive si intelectuale, a simtului 
estetic si responsabilitatii sociale. 

•  

7.2 Obiectivele specifice  Refacerea fizica si psihica dupa diverse aplicatii. 
•   

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 
          
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

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. 
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Bibliografie9    
 
 

8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare 
 Program de exerciţi specifice gimnastici aerobice în 
vederea îmbunătăţiri musculaturi corporale  

 8   Demonstraţia, 
explicaţia   

 Complex de exerciţi de stretching   4  
 Exerciţi pentru readaptarea la efort în aer liber   2  
      
         
         
         
         
         
Bibliografie11   1. Jinga, Gheorghe - Educatia fizica si sportul in mediul universiatar, Editura ASE, Bucureşti, 2006; 
2. V.Horghidan - „Psihologie”, Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport, Bucureşti 1999; 
3.  Centrul de Cercetări prntru Probleme de Sport - Ghid de psihologia sportului pentru antrenori şi sportivi,Bucureşti 1999; 
4. C. Cucoş - “Orientări şi dileme valorice în spaţiul universitar”-  în “Câmpul universitar şi actorii săi”,Editura Polirom Iaşi 
1997; 
5. Colectivul Catedrei de Educatie Fizica si Sport -  „Aspecte actuale ale motivaţiei studenţilor români pentru activitatea de 
educaţie fizică şi sport.” Buletin Stiintific Universitatea Politehnica Timisoara, 2003; 
6. Stan Lucian, Oancea Iustin, Oancea Maria, Cojocaru Ştefănuţ - Educaţie fizică, Bucureşti, Editură  Aramis, 2005; 
7. Mihai B. Scarlat, Eugeniu Scarlat - Educaţie fizică şi sport, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2003; 
8. G.Pânişoară, I.O. Pânişoară - Motivarea eficientă, Ghid practic,Editura Polirom,Iaşi,2005; 
9. M.Popescu - Educaţia fizică şi sportul în pregătirea studenţilor, Editura  didactică şi pedagogică  Bucureşti1995; 
10. XXX. - Motivaţia în sport, Bucureşti, 2006, Agenţia Naţională pen tru Sport, Institutul Naţional de Cercetare pentru Sport.  

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

•  ● Dezvoltarea calitătilor fizice, indeosebi creşterea capacităţi de efort, pentru stimularea 
• capacităţilor intelectuale necesare formări profesionale 
• ● Formarea competentelor fizice si a comportamentului civilzat si responsabil ,in 
• măsură să asigure calitatea solicitărilor locului de muncă  

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs            
10.5 Activităţi aplicative  S:             
 L:    Aprecierea finală 

rezultată în urma evaluării 
activităţii pe parcurs şi a 
activităţii privind participarea 
la competiţii sportive 
studenţeşti ce au loc pe 
parcursul anului universitar. 
   

 Calitatea activitaţilor 
verificate  

 100%  

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

•  Executarea unei structuri tehnice sportive.   

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. 
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. 

 

                                                           



 
 
 

Data completării Titular de curs 
(semnătura) 

Titular activităţi aplicative 
(semnătura) 

     
…………………….……… 

 
…………………….……… 

 
 
Director de departament 

(semnătura) 
Data avizării în Consiliul Facultăţii12 Decan 

(semnătura) 
 

…………………….……… 
     

…………………….……… 
 

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

 

                                                           



FIŞA DISCIPLINEI1 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea POLITEHNICA Timisoara  
1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management în Productie si Transporturi / Management   
1.3 Catedra ▬ 
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)  Inginerie si management / 230   
1.5 Ciclul de studii  Licentă  
1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea  Inginerie economică industrială / 10 / Inginer  

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei  Practica   
2.2 Titularul activităţilor de curs   
2.3 Titularul activităţilor aplicative5  Sl.dr.ing. Mircea L. NEGRUT,Sl.dr.ing. Andreea MIHARTESCU  
2.4 Anul de studiu6  2   2.5 Semestrul  4   2.6 Tipul de evaluare  C   2.7 Regimul disciplinei  Obligatorie  

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

3.1 Număr de ore pe săptămână    , din care:    3.2 curs    3.3 seminar/laborator/ proiect/practică  40  
3.4 Total ore din planul de învăţământ  40   , din care:  3.5 curs    3.6 activităţi aplicative  40  
3.7 Distribuţia fondului de timp pentru activităţi individuale asociate disciplinei ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe    
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren    
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri    
Tutoriat    
Examinări    
Alte activităţi       
Total ore activităţi individuale    
3.8 Total ore pe semestru7  40  
3.9 Numărul de credite  2  

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum •    
4.2 de competenţe •    

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului •    
5.2 de desfăşurare a activităţilor practice •  Practica itinerantă este organizată de facultate, prin vizite în patru 

întreprinderi cu profil tehnic diferit: chimic, construcţii, electrotehnic și 
mecanic. Practica se poate organiza în timpul anului universitar, sau la 
sfârşitul sesiunii de vară,  în 2 serii: seria 1 studenţii integralişti, seria 2 
studenţii ce au participat la examenele din sesiunea iunie prezentarea a-II-
a. Practica itinerantă este supravegheată de cadre didactice supervizoare 
de practică, din specializările enumerate anterior.   

 

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. 

 

                                                           



6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale8 

•  C2 - Elaborarea şi interpretarea documentaţiei tehnice, economice şi manageriale – ; 
• C3 - Utilizarea aplicaţiilor software şi a tehnologiilor informaţionale pentru rezolvarea de sarcini specifice 

ingineriei şi managementului – ; 
• C4 - Evaluarea economică, planificarea şi conducerea proceselor şi a sistemelor logistice şi de producţie – ; 
• C5 - Gestiunea resurselor organizaţiei, asigurarea calităţii producţiei şi managementul dezvoltării 

organizaţionale – ; 
• C6 - Proiectarea tehnico-economică şi îmbunătăţirea produselor şi proceselor industriale – .  

Competenţe 
transversale 

• Aplicarea, în mod responsabil, a principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în 
realizarea sarcinilor profesionale şi identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor 
disponibile, a etapelor de lucru, a duratelor de execuţie, a termenelor de realizare aferente 
şi a riscurilor aferente. 

• Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridisciplinară şi aplicarea de tehnici 
de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei. 

• Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi utilizarea eficientă, pentru propria 
dezvoltare, a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională 
asistată (portaluri Internet, aplicaţii software de specialitate, baze de date, cursuri on-line 
etc.) atât în limba romană, cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională.  

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei 
•  Obiectivul  disciplinei Practică este acela de a informa studenţii despre specificul 

acestor industrii și specializări inginerești pentru care ei trebuie să opteze la sfârșitul 
semestrului 4.  Acest lucru este necesar pentru viitorii doi ani de studiu.  

7.2 Obiectivele specifice 

•  Însușirea unor procese tehnologice de fabricație, a modului de organizare al firmelor 
de producție, descoperirea cerințelor inginerești și de organizare necesare în diverse 
ramuri industriale. 

• Formarea unei imagini cât mai coerente și precise asupra celor patru sectoare de 
producție prin vizitele programate în practica itinerantă.   

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 
          
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

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. 
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Bibliografie9      
 

8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare 
 1.Prezentarea celor patru specializări ale domeniului IM  – 

reprezentanți FMPT;   
 4   Expunere, explicații, 

conversație.   
 2.Instructaj privind securitatea și siguranța muncii – reprezentanți 

UPT;    
 4  

 3. Vizita la firmă din domeniul industriei electrice, electrotehnice și 
electronice;  

 8  

 4.Vizită la firmă din domeniul industriei mecanice;   8  
 5.Vizită la firmă din domeniul industriei de construcții;   8     
 6.Vizită la firmă din domeniul industriei chimice.   8     
         
         
         
Bibliografie11   1. Legea educaţiei nr. 1/2011, art. 150/(4), 205/(16), 286/3 
2. UPT - REGULAMENT privind cadrul general de organizare şi desfăşurare a practicii studenţilor în UPT din 21.05.2009  
3. UPT -  REGULAMENTUL de Organizare şi Funcţionare a Oficiului de Coordonare a Practicii (ROFOCP) 
4. Mircea Negruț - Program de practică 2013/2014; 
5. Mircea Negruț - Plan tematic anul 2 IM 2013/2014.     

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

•  Tematica disciplinei este orientată pe asimilarea de cunoștințe generale despre cele patru ramuri industriale oferite ca 
specializare și a fost definită în colaborare cu firme reprezentative din domeniul programului de studiu.   

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs            
10.5 Activităţi aplicative  S:             
 L:             
 P:             
 Pr:   1. Raport de practică 

conform tematici; 
2. Întrebări din tematica de 
practică și evaluarea 
răspunsurilor de către 
cadrului didactic supervizor 
de practică.        

 Colocviu   100 %  

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

•  Susţinerea colocviului, cu cadrul didactic supervizor de practică, pe baza raportului de practică şi a întrebărilor 
referitoare la cunoștințele asimilate în programul de practică. Studentul trebuie să răspundă la cel puțin 3 -5  
întrebări conform cerințelor tematicii de practică.   
 

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. 
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. 

 

                                                           



 
 

Data completării Titular de curs 
(semnătura) 

Titular activităţi aplicative 
(semnătura) 

 11.09.2014    
…………………….……… 

 
…………………….……… 

 
 
Director de departament 

(semnătura) 
Data avizării în Consiliul Facultăţii12 Decan 

(semnătura) 
 

…………………….……… 
     

…………………….……… 
 

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

 

                                                           



FIŞA DISCIPLINEI1 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea POLITEHNICA Timisoara  
1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management în Productie si Transporturi / Management   
1.3 Catedra ▬ 
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)  Inginerie si management / 230   
1.5 Ciclul de studii  Licentă  
1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea  Inginerie economică industrială / 10 / Inginer  

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei  Practică   
2.2 Titularul activităţilor de curs   
2.3 Titularul activităţilor aplicative5  Sl.dr.ing. Mircea L. NEGRUT, Sl.dr.ing. Andreea MIHARTESCU  
2.4 Anul de studiu6  3   2.5 Semestrul  5   2.6 Tipul de evaluare  C   2.7 Regimul disciplinei  Obligatorie  

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

3.1 Număr de ore pe săptămână    , din care:    3.2 curs    3.3 seminar/laborator/ proiect/practică  100  
3.4 Total ore din planul de învăţământ  100   , din care:  3.5 curs    3.6 activităţi aplicative  100  
3.7 Distribuţia fondului de timp pentru activităţi individuale asociate disciplinei ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe    
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren    
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri    
Tutoriat    
Examinări    
Alte activităţi       
Total ore activităţi individuale    
3.8 Total ore pe semestru7  100  
3.9 Numărul de credite  3  

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum •    
4.2 de competenţe •    

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului •    
5.2 de desfăşurare a activităţilor practice •  Practica se desfasura intr-o firma cu obiect de activitate corespunzator 

specializarii. Firmele la care se realizeaza stagiile de practica vor fi in prealabil 
avizate de prodecanul facultatii responsabil cu desfasurarea practicii. Facultatea 
are un portofoliu de firme care ofera locuri de practica si de asemenea studentii pot 
veni cu propuneri de firme care îi acceptă în stagiu de practica.   

 
6. Competenţe specifice acumulate 

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. 

 

                                                           



Competenţe 
profesionale8 

•  C2 - Elaborarea şi interpretarea documentaţiei tehnice, economice şi manageriale – ; 
• C3 - Utilizarea aplicaţiilor software şi a tehnologiilor informaţionale pentru rezolvarea de sarcini specifice 

ingineriei şi managementului – ; 
• C4 - Evaluarea economică, planificarea şi conducerea proceselor şi a sistemelor logistice şi de producţie – ; 
• C5 - Gestiunea resurselor organizaţiei, asigurarea calităţii producţiei şi managementul dezvoltării 

organizaţionale – ; 
• C6 - Proiectarea tehnico-economică şi îmbunătăţirea produselor şi proceselor industriale – .  

Competenţe 
transversale 

• Aplicarea, în mod responsabil, a principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în 
realizarea sarcinilor profesionale şi identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor 
disponibile, a etapelor de lucru, a duratelor de execuţie, a termenelor de realizare aferente 
şi a riscurilor aferente. 

• Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridisciplinară şi aplicarea de tehnici 
de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei. 

• Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi utilizarea eficientă, pentru propria 
dezvoltare, a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională 
asistată (portaluri Internet, aplicaţii software de specialitate, baze de date, cursuri on-line 
etc.) atât în limba romană, cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională. 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei 

•  Obiectivul  disciplinei Practică este acela de a forma la studenţi abilități tehnice, 
economice si de management specifice specializării inginerie economica industrială, 
necesare în viitorul an de studiu, la proiectul de diploma cât şi în activitatea de viitor 
inginer.   

7.2 Obiectivele specifice 

•  Cunoaşterea şi însuşirea de către studenţi a modului de organizare şi funcţionare a 
întreprinderilor cu industrial, precum şi managementul acestora într-o piaţă 
concurenţială. 

• Însușirea de procese tehnologice de fabricație, proceduri ale sistemului de calitate, 
organizare logistică existente în firma de producție. 

• Formarea unei imagini cât mai coerente asupra întreprinderii în ansamblu.   

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 
          
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

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. 
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Bibliografie9      
 

8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare 
 1.Instructaj privind securitatea și sănătatea în muncă   2   Expunere, discuții, 

întrebări, tutoriat    2. Prezentarea firmei și a obiectului de activitate    8  
3.Prezentarea departamentului și a locului de muncă   6  
4.Desfășurarea activității la locul de muncă sub îndrumarea tutorelui   80  
 5.Evaluarea activității în cadrul departamentului și a raportului de 

practică in vederea atribuirii unui calificativ.  
 4     

         
         
         
         
Bibliografie11   1. Legea educaţiei nr. 1/2011, art. 150/(4), 205/(16), 286/3 
2. UPT - REGULAMENT privind cadrul general de organizare şi desfăşurare a practicii studenţilor în UPT din 21.05.2009  
3. UPT -  REGULAMENTUL de Organizare şi Funcţionare a Oficiului de Coordonare a Practicii (ROFOCP) 
4. Mircea Negruț - Program de practică 2013/2014; 
5. Mircea Negruț - Plan tematic 2013/2014.     

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

•  Tematica disciplinei orientată pe asimilarea de cunoștințe teoretice și abilități practice a fost definită în colaborare cu firme 
reprezentative din domeniul programului de studiu, firme cu care facultatea are parteneriate încheiate. Aceste firme oferă 
stagii de practică studenților sub îndrumarea directă a unui tutore.   

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs            
10.5 Activităţi aplicative  S:             
 L:             
 P:             
 Pr:   1. Raport de practică 

vizat de firmă; 
2. Adeverință cu calificativul 
primit din partea tutorelui din 
firmă; 
3. Fișă de evaluare a 
performanțelor individuale 
(Tutore); 
4. Răspunsurile primite la 
întrebările cadrului didactic 
supervizor de practică din 
tematica de practică.        

 Colocviu   100 %  

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

•  Susţinerea colocviului, cu cadru didactic supervizor de practică, pe baza raportului de practică şi a evaluării 

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. 
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. 

 

                                                           



acordate de tutorele din firmă. Studentul trebuie să răspundă la cel puțin 3 -5  întrebări conform cerințelor 
tematicii de practică în special legate de activitatea desfășurată în firmă și procesele tehnologice însușite.   
 
 
 

Data completării Titular de curs 
(semnătura) 

Titular activităţi aplicative 
(semnătura) 

 11.09.2014    
…………………….……… 

 
…………………….……… 

 
 
Director de departament 

(semnătura) 
Data avizării în Consiliul Facultăţii12 Decan 

(semnătura) 
 

…………………….……… 
     

…………………….……… 
 

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

 

                                                           



FIŞA DISCIPLINEI1 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea POLITEHNICA Timisoara  
1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management în Productie si Transporturi / Management   
1.3 Catedra ▬ 
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)  Inginerie si management / 230   
1.5 Ciclul de studii  Licentă  
1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea  Inginerie economică industrială / 10 / Inginer  

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei  Practică   
2.2 Titularul activităţilor de curs   
2.3 Titularul activităţilor aplicative5  Sl.dr.ing. Mircea L. NEGRUT, Sl.dr.ing. Andreea Mihărtescu   
2.4 Anul de studiu6  3   2.5 Semestrul  6   2.6 Tipul de evaluare  C   2.7 Regimul disciplinei  Obligatorie  

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

3.1 Număr de ore pe săptămână    , din care:    3.2 curs    3.3 seminar/laborator/ proiect/practică  100  
3.4 Total ore din planul de învăţământ  100   , din care:  3.5 curs    3.6 activităţi aplicative  100  
3.7 Distribuţia fondului de timp pentru activităţi individuale asociate disciplinei ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe    
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren    
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri    
Tutoriat    
Examinări    
Alte activităţi       
Total ore activităţi individuale    
3.8 Total ore pe semestru7  100  
3.9 Numărul de credite  3  

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum •    
4.2 de competenţe •    

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului •    
5.2 de desfăşurare a activităţilor practice •  Practica se desfasura intr-o firma cu obiect de activitate corespunzator 

specializarii. Firmele la care se realizeaza stagiile de practica vor fi in prealabil 
avizate de prodecanul facultatii responsabil cu desfasurarea practicii. Facultatea 
are un portofoliu de firme care ofera locuri de practica si de asemenea studentii pot 
veni cu propuneri de firme care îi acceptă în stagiu de practica.   

 
6. Competenţe specifice acumulate 

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. 

 

                                                           



Competenţe 
profesionale8 

•  C2 - Elaborarea şi interpretarea documentaţiei tehnice, economice şi manageriale ; 
• C3 - Utilizarea aplicaţiilor software şi a tehnologiilor informaţionale pentru rezolvarea de sarcini specifice 

ingineriei şi managementului ; 
• C4 - Evaluarea economică, planificarea şi conducerea proceselor şi a sistemelor logistice şi de producţie – ; 
• C5 - Gestiunea resurselor organizaţiei, asigurarea calităţii producţiei şi managementul dezvoltării 

organizaţionale – ; 
• C6 - Proiectarea tehnico-economică şi îmbunătăţirea produselor şi proceselor industriale – .  

Competenţe 
transversale 

•  Aplicarea, în mod responsabil, a principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în 
realizarea sarcinilor profesionale şi identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor 
disponibile, a etapelor de lucru, a duratelor de execuţie, a termenelor de realizare aferente 
şi a riscurilor aferente. 

• Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridisciplinară şi aplicarea de tehnici 
de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei. 

• Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi utilizarea eficientă, pentru propria dezvoltare, a 
surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată (portaluri 
Internet, aplicaţii software de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) atât în limba romană, 
cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională.  

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei 

•  Obiectivul  disciplinei Practică este acela de a forma la studenţi abilități tehnice, 
economice si de management specifice specializării inginerie economica industrială, 
necesare în viitorul an de studiu, la proiectul de diploma cât şi în activitatea de viitor 
inginer.   

7.2 Obiectivele specifice 

•  Cunoaşterea şi însuşirea de către studenţi a modului de organizare şi funcţionare a 
întreprinderilor cu industrial, precum şi managementul acestora într-o piaţă 
concurenţială. 

• Însușirea de procese tehnologice de fabricație, proceduri ale sistemului de calitate, 
organizare logistică existente în firma de producție. 

• Formarea unei imagini cât mai coerente asupra întreprinderii în ansamblu.   

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 
          
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

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. 
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Bibliografie9      
 

8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare 
 1.Instructaj privind securitatea și sănătatea în muncă   2   Expunere, discuții, 

întrebări, tutoriat    2. Prezentarea firmei și a obiectului de activitate    8  
3.Prezentarea departamentului și a locului de muncă   6  
4.Desfășurarea activității la locul de muncă sub îndrumarea tutorelui   80  
 5.Evaluarea activității în cadrul departamentului și a raportului de 

practică in vederea atribuirii unui calificativ.  
 4     

         
         
         
         
Bibliografie11   1. Legea educaţiei nr. 1/2011, art. 150/(4), 205/(16), 286/3 
2. UPT - REGULAMENT privind cadrul general de organizare şi desfăşurare a practicii studenţilor în UPT din 21.05.2009  
3. UPT -  REGULAMENTUL de Organizare şi Funcţionare a Oficiului de Coordonare a Practicii (ROFOCP) 
4. Mircea Negruț - Program de practică 2013/2014; 
5. Mircea Negruț - Plan tematic 2013/2014.     

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

•  Tematica disciplinei orientată pe asimilarea de cunoștințe teoretice și abilități practice a fost definită în colaborare cu firme 
reprezentative din domeniul programului de studiu, firme cu care facultatea are parteneriate încheiate. Aceste firme oferă 
stagii de practică studenților sub îndrumarea directă a unui tutore.   

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs            
10.5 Activităţi aplicative  S:             
 L:             
 P:             
 Pr:   1. Raport de practică 

vizat de firmă; 
2. Adeverință cu calificativul 
primit din partea tutorelui din 
firmă; 
3. Fișă de evaluare a 
performanțelor individuale 
(Tutore); 
4. Răspunsurile primite la 
întrebările cadrului didactic 
supervizor de practică din 
tematica de practică.        

 Colocviu   100 %  

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

•  Susţinerea colocviului, cu cadru didactic supervizor de practică, pe baza raportului de practică şi a evaluării 

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. 
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. 

 

                                                           



acordate de tutorele din firmă. Studentul trebuie să răspundă la cel puțin 3 -5  întrebări conform cerințelor 
tematicii de practică în special legate de activitatea desfășurată în firmă și procesele tehnologice însușite.   
 
 
 

Data completării Titular de curs 
(semnătura) 

Titular activităţi aplicative 
(semnătura) 

 11.09.2014    
…………………….……… 

 
…………………….……… 

 
 
Director de departament 

(semnătura) 
Data avizării în Consiliul Facultăţii12 Decan 

(semnătura) 
 

…………………….……… 
     

…………………….……… 
 

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

 

                                                           



FIŞA DISCIPLINEI1 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea POLITEHNICA dinTimisoara  
1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management in Productie si Transporturi / Management  
1.3 Catedra ▬ 
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)  Inginerie și management / 230   
1.5 Ciclul de studii  Licență   
1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea  Inginerie economică industriala / 10/ Inginer  

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei  MATEMATICI  SPECIALE   
2.2 Titularul activităţilor de curs  Conf. univ. dr.   GOLEȚ  IOAN 
2.3 Titularul activităţilor aplicative5  Asist.dr. Petrișor Camelia- Ionela  
2.4 Anul de studiu6  I  2.5 Semestrul  2   2.6 Tipul de evaluare  E   2.7 Regimul disciplinei  Obligatorie  

 
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  20  
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  5  
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  14  
Tutoriat  2  
Examinări  3  
Alte activităţi       
Total ore activităţi individuale  44   
3.8 Total ore pe semestru7  100  
3.9 Numărul de credite  4   

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum •  Analiză Matematică și Algebră și geometrie  
4.2 de competenţe •    

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului •  Sală mare, Materiale suport: tablă  
5.2 de desfăşurare a activităţilor practice •  Sală, tablă  

 
6. Competenţe specifice acumulate 

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. 

 

                                                           



Competenţe 
profesionale8 

•  C1 Efectuarea de calcule, demonstraţii şi aplicaţii, pentru rezolvarea de sarcini specifice 
ingineriei si managementului pe baza cunoştinţelor din ştiinţele fundamentale şi inginereşti. 

• C2 - Elaborarea şi interpretarea documentaţiei tehnice, economice şi manageriale; 
• C4 - Evaluarea economică, planificarea şi conducerea proceselor şi a sistemelor logistice şi de 

producţie; 
• C5 - Gestiunea resurselor organizaţiei, asigurarea calităţii producţiei şi managementul dezvoltării 

organizaţionale; 
•   

Competenţe 
transversale 

•   
•  

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei 
•  Formarea bazelor matematicii superioare prin argumentări intuitive şi aplicaţii 

numerice concrete specifice domeniului specializării. Dezvoltarea gândirii logice 
necesare viitorilor ingineri în abordarea problemelor tehnice. Realizarea conexiunilor 
interdisciplinare  

7.2 Obiectivele specifice 
•  Analiza metodică a problemelor întâlnite în activitate, identificarea 

elementelor pentru care există solutii consacrate, îndeplinirea sarcinilor 
profesionale.  

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 
 Noţiuni fundamentale ale statisticii. Culegerea datelor 

statistice (observarea statistica)  
 4    Prelegere susţinută de 

discuţii, explicaţii și 
demonstrații   Sistematizarea şi prezentarea datelor statistice. 

Necesitatea folosirii indicatorilor statistici. Indicatori 
statistici primari. Indicatori statistici derivaţi  

 4  

 Tipuri de medii utilizate în analiza seriilor statistice. 
Indicatori simpli ai variaţiei. Evenimente aleatoare. 
Probabilitate. Probabilităţi condiţionate.  Variabile 
aleatoare.   

 2  

 Funcţii de repartiţie. Repartiţii de probabilitate. Repartiţia 
binomială (legea de probabilitate Bernoulli). Repartiţia 
normală (legea de probabilitate Gauss – Laplace. 
Repartiţia Student, etc. Problema asimptotică centrală  

 4  

Tipuri de sondaj statistic. Estimaţii statistice punctuale. 
Interval de incredere. Precizia şi siguranţa estimaţiei. 
Determinarea volumului de sondaj. Testarea ipotezelor 
statistice. Fundamentarea deciziilor bazate pe sondaj.   

 4  

 Metode de analiză statistică a legăturilor dintre 
fenomene. Metoda regresiei. Regresie multiplă 
Inferenţa privind varianţele populaţiilor statistice. 
Analiza variantei (ANOVA)  

 4  

 Tipologia planurilor experimentale. Analiza multivariată 
a varianţei (MANOVA) şi analiza covarianţei (ANCOVA). 
Metode non-parametrice privind comparaţia unor 
populaţii statistice. Analiza seriilor de timp (cronologice). 
Metoda indicilor statistici în analiza economic.  

 6  

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. 
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Bibliografie9  1. D. Montgomery &  G. Runger - Applied Statistics and Probability for Engineers, John Wiley and Sons, Inc. 2007; 
2. Allen L. Webster - Applied  Statistics for Engineers, Irwin/McGraw-Hill, Boston, 2006; 
3. I. Goleţ - Matematici speciale, Ed. Politehnica, Timisoara, 2012.  
 

8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare 
 Culegerea datelor statistice (observarea statistica). 

Necesitatea folosirii indicatorilor statistici. Indicatori 
statistici primari. Indicatori statistici derivaţi. Indicatori 
simpli ai variaţiei. Evenimente aleatoare. Probabilitate. 
Probabilităţi condiţionate. Variabile aleatoare.  

 7   Expunere temă, 
discuţii, întrebări, 
rezolvare de probleme 
specifice cursului  

 Repartiţii de probabilitate. Repartiţia binomială (legea de 
probabilitate Bernoulli). Repartiţia normală (legea de 
probabilitate Gauss – Laplace. Repartiţia Student, etc. 
Problema asimptotică centrală. Estimaţii statistice 
punctuale. Interval de incredere. Precizia şi siguranţa 
estimaţiei. Determinarea volumului de sondaj. Testarea 
ipotezelor statistice. Fundamentarea deciziilor bazate pe 
sondaj  

 8  

 Metoda regresiei. Regresie multiplă Inferenţa privind 
varianţele populaţiilor statistice. Analiza variantei 
(ANOVA)   

 6  

 Analiza multivariată a varianţei (MANOVA) şi analiza 
covarianţei (ANCOVA). Metode non-parametrice privind 
comparaţia unor populaţii statistice. Analiza seriilor de 
timp (cronologice). Metoda indicilor statistici în analiza 
economică  

 7  

         
         
         
         
         
Bibliografie11   1. I. Goleţ - Matematici speciale, Ed. Politehnica, Timisoara, 2009; 
                   2. I. Goleț - Matematici speciale, Ed. Politehnica, Timișoara, 2012.  

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

•  Cunoştinţele de teoria şi ingineria sistemelor sunt importante pentru planul de învăţământ al specializării pentru 
însuşirea/utilizarea conceptelor specifice, pentru ingineria şi conducerea departamentelor/echipelor din domeniu şi/sau 
interdisciplinare.  

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. 
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. 

 

                                                           



 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs   Rezolvarea unor subiecte 
teoretice aferente cursurilor    

 Examen scris.  2/3  

10.5 Activităţi aplicative  S:    Rezolvarea problemelor 
corespunzătoare seminarului  

 Lucrări de control și teme de casa   1/3  

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

•  Aplicarea de teoreme, principii şi metode fundamentale pentru calcule şi pentru rezolvarea de probleme bine definite, 
specifice domeniului Inginerie şi Management, în condiţii de asistenţă calificată.. 

 
 
 

Data completării Titular de curs 
(semnătura) 

Titular activităţi aplicative 
(semnătura) 

 10.09.2014    
…………………….……… 

 
…………………….……… 

 
 
Director de departament 

(semnătura) 
Data avizării în Consiliul Facultăţii12 Decan 

(semnătura) 
 

…………………….……… 
     

…………………….……… 
 

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

 

                                                           



FIŞA DISCIPLINEI1 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea POLITEHNICA dinTimisoara  
1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management in Productie si Transporturi / CAICAM  
1.3 Catedra ▬ 
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)  Inginerie și management / 230  
1.5 Ciclul de studii  licenta  
1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea  Inginerie economică industriala / 10/ Inginer  

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei  Chimie generala  
2.2 Titularul activităţilor de curs  Prof.dr.ing. Nicolae VASZILCSIN  
2.3 Titularul activităţilor aplicative5  As.dr.ing. Angela MAGDA, As.dr.ing. Liviu Virgil COSTEA  
2.4 Anul de studiu6 1   2.5 Semestrul 2  2.6 Tipul de evaluare  E  2.7 Regimul disciplinei  Obligatorie  

 
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 35  
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  14  
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  14  
Tutoriat   2  
Examinări   3  
Alte activităţi       
Total ore activităţi individuale 68   
3.8 Total ore pe semestru7  110  
3.9 Numărul de credite  4  

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum •    
4.2 de competenţe •    

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului •  Amfiteatru, Materiale suport: laptop, proiector, tablă.  
5.2 de desfăşurare a activităţilor practice •  Sala seminar, laptop, proiector, tablă  

 
6. Competenţe specifice acumulate 

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. 

 

                                                           



Competenţe 
profesionale8 

C1 Efectuarea de calcule, demonstraţii şi aplicaţii, pentru rezolvarea de sarcini specifice ingineriei si 
managementului pe baza cunoştinţelor din ştiinţele fundamentale şi inginereşti 

•  

Competenţe 
transversale 

• Aplicarea, în mod responsabil, a principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în 
realizarea sarcinilor profesionale şi identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor 
disponibile, a etapelor de lucru, a duratelor de execuţie, a termenelor de realizare aferente 
şi a riscurilor aferente. 

• Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridisciplinară şi aplicarea de 
tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei. 

• Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi utilizarea eficientă, pentru propria dezvoltare, a 
surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată (portaluri 
Internet, aplicaţii software de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) atât în limba romană, 
cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională.   

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei • Intelegerea si aplicarea notiunilor fundamentale ale fenomenelor chimice; insusirea 
cunostintelor generale de chimie  

7.2 Obiectivele specifice 

• Definirea noţiunilor, conceptelor, teoriilor si modelelor de baza din domeniul chimiei si 
utilizarea lor adecvata in comunicarea profesionala 

• Utilizarea cunostintelor de baza din domeniul chimiei pentru explicarea si interpretarea 
fenomenelor chimice 

• Analiza critica si utilizarea principiilor, metodelor si tehnicilor de lucru pentru evaluarea 
cantitativa si calitativa a proceselor chimice.  

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 
1. Structura atomica a substantelor – legile clasice ale chimiei, 

modele atomice, elemente chimice.  
 3    Prelegere interactiva 

susţinută de prezentări 
PPT,  2. Structura invelisului de electroni al atomului – straturi 

electronice, orbitali, sistemul periodic al elementelor chimice.  
 4   

3. Legaturi chimice – legatura ionica, covalenta, metalica, legaturi 
chimice slabe, aplicatii.   

 4   

4. Legile gazelor – legea transformarilor izoterme, izobare, izocore, 
aplicatii.   

 2   

5. Solutii - .Efecte termice la dizolvare, solubilitate, concentratia 
solutiilor, presiunea de vapori, aplicatii.  

 4   

6. Reactii chimice – Reprezentare, clasificare, calcule 
stoechiometrice, aplicatii.   

 3   

7. Echilibrul chimic – Legea actiunii maselor, echilibre in solutii de 
electroliti, aplicatii.   

 4   

8. Reactii redox – definitii, stabilirea coeficientilor ecuatiilor chimice, 
notiuni de electrochimie .  

 4   

      
      
      
      
      
      

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


Bibliografie9   1.*** Chimie generala, (editori: N.Vaszilcsin, M.D.Laurentiu, N.M.Duteanu), UPT, 2009. 
2. S.S.Zumdal, Basic Chemistry, DC Heath and Company, Lexington, 1996 
3. C.D. Nenitescu, Chimie generala, Editura Didactica si pedagogica, Bucuresti, 1975. 

 
 

8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare 
1.Legile clasice ale chimiei,elemente chimice; 2.  Structura 

electronica a atomilor, sistemul periodic.  
 2   Expunere temă, 

discuţii, întrebări, 
rezolvare teme 
specifice.   

3. Legaturi chimice. 4. Legile gazelor   2  
 5. Prepararea solutiilor, concentratia; 6. Moduri de exprimare a 

concentratiei, aplicatii practice  
 2  

7. Reactii chimice; 8. Calcule stoechiometrice .  2  
9. Echilibre chimice; 10. Produsul ionic al apei, pH si pOH.    2   Expunere temă, 

discuţii, întrebări, 
rezolvare teme 
specifice.     

11. Clasificarea compusilor organici si anorganici. 12. Nomenclatura 
compusilor organici si anorganici . 

 2   Expunere temă, 
discuţii, întrebări, 
rezolvare teme 
specifice.   

13. Reactii redox; 14. Electrochimie.    2   Expunere temă, 
discuţii, întrebări, 
rezolvare teme 
specifice.   

 8       
 9       
Bibliografie11   
1. L.V. Costea, A. Magda, Notiuni teoretice si experiente de chimie generala, Editura Politehnica, Timisoara, 2012. 
2. J.W. Moore, CL. Stanitski, P.C. Jurs, Chemistry, Thomson Higher Education, Belmond, 2008. 
3. N. Vaszilcsin, M.Nemes, Introduction to electrochemistry by problemms, Editura Politehnica, Timisoara, 2009.  

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

• Continutul disciplinei a fost elaborat in urma discutiilor in Boardul domeniului de Inginerie chimica, in conformitate cu 
cerintele pietei muncii.  

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs   Rezolvarea unor subiecte 
teoretice aferente cursurilor   

 Examinare scrisă   2/3  

10.5 Activităţi aplicative  S:    Rezolvarea temelor si 
aplicatiilor de seminar   

Prezentarea rezolvărilor, răspunsuri la 
întrebări, teste scrise   

 1/3  

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

• Obtinerea cel putin a notei 5 la examen si la activitatile aplicative   

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. 
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. 

 

                                                           



 
 
 

Data completării Titular de curs 
(semnătura) 

Titular activităţi aplicative 
(semnătura) 

 05.09.2014    
…………………….……… 

 
…………………….……… 

 
 
Director de departament 

(semnătura) 
Data avizării în Consiliul Facultăţii12 Decan 

(semnătura) 
 

…………………….……… 
                  

…………………….……… 
 

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

 

                                                           



 

FIŞA DISCIPLINEI1 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea POLITEHNICA din Timisoara  

1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management in Productie si Transporturi / Management  

1.3 Catedra ▬ 

1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4) Inginerie și management / 230 

1.5 Ciclul de studii  licenta  

1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea Inginerie economică industrială / 10/ Inginer  

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Grafică tehnică asistată de calculator, desen tehnic  

2.2 Titularul activităţilor de curs Sl.dr.ing. Doina SAFTENCU  

2.3 Titularul activităţilor aplicative5 Sl.dr.ing. Doina SAFTENCU  

2.4 Anul de studiu6 1   2.5 Semestrul 2   2.6 Tipul de evaluare  D  2.7 Regimul disciplinei  Obligatorie  

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

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

3.4 Total ore din planul de învăţământ 84  , din care:  3.5 curs  42  3.6 activităţi aplicative 42  

3.7 Distribuţia fondului de timp pentru activităţi individuale asociate disciplinei ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 21   

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 25 

Tutoriat 4  

Examinări 10 

Alte activităţi       

Total ore activităţi individuale 70   

3.8 Total ore pe semestru7  154  

3.9 Numărul de credite  5  

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum     

4.2 de competenţe  Noțiuni de bază privind utilizarea calculatorului   

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului   Sală mare, Materiale suport: laptop, proiector, tablă.  

5.2 de desfăşurare a activităţilor practice   Sală laborator, Calculatoare \ Sală laborator, tablă, machete, piese, instrumente 
pentru desen tehnic  

 
6. Competenţe specifice acumulate 

                                                            

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. 



 

Competenţe 
profesionale8 

 C2 Elaborarea şi interpretarea documentaţiei tehnice, economice şi manageriale.  

 C3 Utilizarea aplicaţiiilor software şi a tehnologiilor informaţiionale pentru rezolvarea de sarcini specifice 
ingineriei şi managementului.. 

Competenţe 
transversale 

  

  

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei 

Cursul are un dublu obiectiv: 

 deprinderea studenţilor de a reprezenta obiecte spaţiale în imagini plane cu ajutorul 
instrumentelor de desen şi de a imagina obiecte spaţiale prin „citirea” reprezentării lor în 
plan; 

 însuşirea de către studenţi a tehnicii de desenare asistată de calculator şi a metodelor de 
modelare tridimensională a obiectelor spaţiale.   

7.2 Obiectivele specifice 

 utilizarea limbajului grafic al reprezentărilor inginereşti deprins la această disciplină, la 
toate celelalte discipline tehnice studiate ulterior.  

 folosirea limbajului grafic pentru a elabora proiecte tehnice proprii, pentru a interpreta 
documentaţia tehnică de produs existentă, şi pentru a comunica cu alte persoane cu 
pregătire tehnică, dar necunoscătoare a limbii române.  

 deprinderile de utilizare a aplicaţiilor software dedicate graficii tehnice şi modelării 
tridimensionale, care vor permite studenţilor elaborarea documentaţiei grafice de nivel 
mondial actual.  

 dobândirea de cunoştinţe care să permită viitorilor ingineri aprecierea valorică şi 
cantitativă a volumului de muncă necesar elaborării documentaţiei grafice de produs.   

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore  Metode de predare 

1. Geometrie descriptivă.-Sisteme de proiecţie; Proiecţii ortogonale 
ale entităţilor geometrice fundamentale;  Poziţii relative ale 
entităţilor geometrice fundamentale; Metode grafice pentru 
determinarea adevăratei mărimi a segmentelor de dreaptă şi  a 
figurilor geometrice plane; Reprezentarea corpurilor geometrice; 
Secţiuni plane în corpuri geometrice; Desfăşuratele corpurilor 
geometrice.  

8    Prelegere susţinută 
de prezentări PPT, 
discuţii, explicaţii, 
exemplificări, studii de 
caz. 
  

2. Desen tehnic.-Dispunerea proiecţiilor; Reprezentarea vederilor şi 
secţiunilor; Înscrierea dimensiunilor; Reprezentarea şi cotarea 
filetelor; Notaţii specifice în desene: notarea stării suprafeţelor, a 
abaterilor dimensionale, a abaterilor de formă şi poziţie; Norme 
generale pentru întocmirea desenului de piesă şi pentru desenul 
de ansamblu; Reprezentarea şi cotarea asamblărilor.. 

20   

3. Grafică tehnică asistată de calculator. - Interfaţa AutoCAD; 
Moduri de introducere a comenzilor şi opţiunilor; Sisteme de 
coordonate şi tipuri de coordonate; Moduri de introducere a 
coordonatelor; Ajutoare grafice; Proprietăţi comune ale entităţilor; 
Comenzi de desenare; Comenzi de editare; Înscrierea 
dimensiunilor.  

8  

                                                            

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. 



 

4. Modelare 3D. - Mediul tridimensional AutoCAD; Vederi spaţiale; 
Sisteme de coordonate şi tipuri de coordonate utilizate în spaţiul 
3D; Crearea şi editarea volumelor şi suprafeţelor 3D; Editări 
globale în spaţul tridimensional; Prezentarea cu efecte de 
realism vizual a modelelor 3D.   

 6  

    

    

    

      

      

      

      

      

      

      

Bibliografie9    
1. Dale, C., ş.a.    – Desen tehnic industrial pentru construcţii de maşini, Editura “Tehnică”, Bucureşti, 1990 
2. Hoischen H.   – Technische Zeichnen: Grundlagen, Normen, Beispiele-Cornelsen Verlag, Berlin, 2002 
3. Saftencu, D. – Modelarea  spaţială  a  elementelor  utilajelor  tehnologice  în  AutoCAD  2000, “Politehnica”, Timişoara, 2001 
4. Saftencu, D. – Grafică tehnică asistată de calculator. Partea a II-a, “Politehnica”, Timişoara, 2007 
5. Saftencu, D. – Grafică tehnică în AutoCAD 2012, “Politehnica”, Timişoara, 2012 
6. Vodă , M., Ilie, M. – Noţiuni de geometrie descriptivă, “Mirton”, Timişoara, 2002 

7.   *   *   *              – Colecţia de standarde de Desen tehnic industrial  
 

8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare 

1. Reprezentarea entităţilor geometrice de tip punct, dreaptă, plan, 
corp, în proiecţii ortogonale. Reprezentarea secţiunilor plane în 
corpuri geometrice şi a desfăşuratelor corpurilor geometrice.    

 6    Expunere temă, 
dialog, întrebări, 
rezolvare teme 
specifice. 
   

2. Aplicaţii la dispunerea proiecţiilor. Relevarea pieselor simple, 
explicitate cu 1, 2, 3 proiecţii plane (vederi sau/şi secţiuni).  

 6 

3. Relevarea pieselor filetate şi a ansamblurilor filetate.   6 

4. Întocmirea desenelor de execuţie pornind de la desenul de 
ansamblu existent. . 

 3 

5. Cunoaşterea mediului AutoCAD, a modurilor de introducere a 
comenzilor  şi coordonatelor, a ajutoarelor grafice.  

 3    

6. Exerciţii de desenare şi editare a entităţilor plane. Aplicaţii de 
înscriere a dimensiunilor.  

 12    

7. Modelarea 3D a volumelor geometrice predefinite   1    

 8. Aplicaţii de utilizarea a contururilor plane pentru modelarea 3D   2      

 9. Aplicaţii de obţinere a solidelor prin operaţii booleene   3      

Bibliografie11   
1. Dolga,L., Saftencu, D., Vodă, M.- Grafică asistată de calculator, îndrumător de lucrări, “Politehnica” Timişoara, 1995 
2. Pecican, A.H. – Teste pentru verificarea cunoştinţelor de geometrie descriptivă şi desen tehnic, “Politehnica”, Timişoara, 2001 
3. Saftencu, D., Dănăiaţă, P.M. – Grafică asistată de calculator. Teme de lucru. Partea I. “MIRTON”, Timişoara, 2004 
4. Saftencu, D. – Grafică tehnică asistată de calculator. Partea a II-a, “Politehnica”, Timişoara, 2007 
5. Saftencu, D. - Tehnici de lucru în AutoCAD 2012, “Politehnica”, Timişoara, 2012 
6.  *  *  * - Colecţia de standarde de Desen tehnic industrial 
   

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Geometria descriptivă şi Desenul tehnic sunt discipline de cultură tehnică, fundamentale în formarea oricărui inginer, care 
asigură cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea limbajului grafic specific reprezentărilor tehice. Studenţii vor deprinde reguli şi 
convenţii de reprezentare grafică plană conforme prevederilor Organizaţiei Internaţionale de Standardizare (ISO), valabile 
pentru toate reprezentările grafice tehnice.  

 Angajatorii din domeniul aferent programului solicită cunoştinţe şi competenţe în domeniul reprezentărilor grafice inginereşti 

                                                            

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. 
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. 



 

atât pentru realizarea cat şi pentru înţelegerea acestora, cu ajutorul instrumentelor de desen şi cu ajutorul softurilor 
specializate. 

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs 
  Rezolvarea unor subiecte 
teoretice aferente cursurilor   

 Evaluare distribuită   60%  

10.5 Activităţi aplicative  S:             

 L:    Rezolvarea problemelor 
similare celor rezolvate la 
laborator 

 Prezentarea rezolvărilor, argumentarea 
soluţiilor adoptate, răspunsuri la întrebării 

 40%  

 P:             

 Pr:                 

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

  Utilizarea şi exprimarea corectă a noţiunilor şi conceptelor însuşite. Cunoaşterea şi aplicarea regulilor şi convenţiilor ISO 
pentru reprezentările grafice;  

 Recunoaşterea formelor geometrice tridimensionale, pe baza reprezentării lor în proiecţii plane; 
 Reprezentarea pieselor de complexitate minimă în proiecţii plane, cu ajutorul instrumentelor de desen şi cu ajutorul 

pachetului software AutoCAD; 
 Modelarea tridimensională a unor pieselor de complexitate minimă, în AutoCAD.  

 
 
 

Data completării Titular de curs 
(semnătura) 

Titular activităţi aplicative 
(semnătura) 

 08.09.2014    
…………………….……… 

 
…………………….……… 

 
 
Director de departament 

(semnătura) 
Data avizării în Consiliul Facultăţii12 Decan 

(semnătura) 

 
…………………….……… 

     
…………………….……… 

 

                                                            

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



FIŞA DISCIPLINEI1 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea POLITEHNICA Timisoara   
1.2 Facultatea2 / Departamentul3 Management in Productie si Transporturi / Management   
1.3 Catedra ▬ 
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)  Inginerie și management / 230  
1.5 Ciclul de studii  licenta  
1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea  Inginerie economică industrială / 10/ Inginer  

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei  Macroeconomie  
2.2 Titularul activităţilor de curs  Lect.dr. Claudiu Tiberiu ALBULESCU  
2.3 Titularul activităţilor aplicative5 Lect.dr. Claudiu Tiberiu ALBULESCU   
2.4 Anul de studiu6 1   2.5 Semestrul  2  2.6 Tipul de evaluare  E  2.7 Regimul disciplinei  Obligatorie  

 
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 15   
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15   
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 25  
Tutoriat  1   
Examinări 4   
Alte activităţi     0  
Total ore activităţi individuale  60  
3.8 Total ore pe semestru7 116   
3.9 Numărul de credite  5  

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum •  Microeconomie  
4.2 de competenţe •  Cunoştinţe elementare de matematică (la nivel de liceu)  

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului • Amfiteatru, Materiale suport: laptop, proiector, tablă.   
5.2 de desfăşurare a activităţilor practice •  Sală cu proiector, tablă.   

 
6. Competenţe specifice acumulate 

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. 

 

                                                           



Competenţe 
profesionale8 

• C1 Efectuarea de calcule, demonstratii si aplicatii pentru rezolvarea de sarcini specifice ingineriei si 
managementului, pe baza cunostintelor din stiintele fundamentale si ingineresti 

• C2 Elaborarea si interpretarea documentaţiei tehnice, economice si manageriale 
• C4 Evaluarea economica, planificarea si conducerea proceselor si a sistemelor logistice si de producţie   

Competenţe 
transversale 

•  Aplicarea, în mod responsabil, a principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în 
realizarea sarcinilor profesionale şi identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor 
disponibile, a etapelor de lucru, a duratelor de execuţie, a termenelor de realizare aferente 
şi a riscurilor aferente. 

• Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridisciplinară şi aplicarea de 
tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei. 

• Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi utilizarea eficientă, pentru propria dezvoltare, a 
surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată (portaluri 
Internet, aplicaţii software de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) atât în limba romană, 
cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională.  

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei 

• Materia reprezinta unul din fundamentele stiintelor economice (inclusiv manageriale) si 
pune bazele conceptelor si principiilor fundamentale de analiza economica. 
Competentele profesionale dobândite contribuie la interpretarea proceselor si 
fenomenelor cu care se confrunta administratorii firmelor, pornind de la contextul 
macroeconomic.    

7.2 Obiectivele specifice 

•  Familiarizarea studentilor cu elementele generale de macroeconomie precum cresterea 
economica, cicluri economice, inflatia, somajul, piata financiara sau cursul de schimb dar 
si cu politicile macroeconomice întreprinse de guverne sau banci centrale. Abilitatile 
dobândite se refera la gândirea analitica si critica, cu impact la nivelul activitatii oricarui 
agent economic.  

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 
1. Introducere in Macroeconomie. Concept. Doctrine economice. 

Circuitul economic de ansamblu. Sisteme si modele economice.  
 2   Prelegere susţinută de 

prezentări PPT, 
discuţii, explicaţii, 
exemplificări, 
comparatii   

 2. Cresterea si dezvoltarea economica. Factori determinanti. 
Rezultatele economice. Indicatori.   

 2  

3. Venitul, consumul, economiile si investitiile. Concepte. 
Corelatii. Multiplicatorul si acceleratorul investitiilor.   

2   

 4. Fluctuatiile activitatii economice. Fazele ciclului economic. 
Politici anticiclice.   

 2  

 5. Echilibrul si stabilitatea. Echilibrul economic de ansamblu. 
Stabilitate economica si financiara. Natura crizelor economice si 
financiare.  

 2  

 6. Somajul. Piaţa muncii. Cauzele şi formele şomajului. Ocuparea.   2  
 7. Inflatia. Cauze.  Măsurarea inflaţiei. Politici antiinflaţioniste.    2  
 8. Politica monetara. Piaţa monetară. Banca centrală. Obiectivele si 

instrumentele politicii monetare.  
 2  

 9. Politica fiscală. Bugetul. Obiectivele politicii fiscale. Venituri si 
cheltuieli publice. Deficit şi datorie publică.  

 2  

 10. Piete financiare. Piaţa bancară. Piaţa de capital. Piaţa 
asigurărilor.  

 2  

 11. Piata valutara si cursul de schimb. Actorii pietei valutare. 
Factori determinanţi ai cursului de schimb.  

 2  

 12. Echilibrul economic extern. Comert international. Fluxurile de  2  

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. 
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capital. Balanta de plati.  
13. Integrarea economica internationala. Globalizare versus 

regionalizare.  Integrare Europeană. Aderarea României la euro.   
 2  

 14. Elemente de cercetare economica. Conceptul de cercetare. 
Formularea problematicii. Metode şi tehnici de cercetare.  

 2  

Bibliografie9   1. Dobrotă, N. - Economie Politică, Editura Economică, Bucureşti, 1997  
2. Samuelson, P.A. şi Nordhaus, W.D. - Economie Politică, Editura Teora, Bucureşti, 2000 
3. Duran, V. - Economie. Teorie si practica. Vol. II, Editura Eurostampa, Timisoara, 2008 
4. Albulescu, C.T. - Stabilitatea sectorului financiar în conditiile adertrii României la U.E.M, Editura Universităţii de Vest, 
Timişoara, 2010 
5. Albulescu, C.T. - Macroeconomie: teorie şi aplicaţii (note de curs), 2010 
 
8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare 
 Aplicatii - masurarea rezultatelor activitatii economice   4    Reluarea conceptelor, 

postarea formulelor, 
rezolvare de aplicatii la 
tabla.  

 Aplicatii - Relaţia: venit - consum - economii - investiţii   2  
 Aplicatii - Somaj   2  
 Aplicatii - Inflatie   2  
 Aplicatii - Asigurari. Deficit.   2     
 Aplicatii - Curs de schimb   2     
 Aplicatii - Balanta de plati.   2     
 Referate pe temele:     12   Expunere tema, 

discutii, întrebari  
         
Bibliografie11  1. Dobrotă, N. - Economie Politică, Editura Economică, Bucureşti, 1997  
2. Samuelson, P.A. şi Nordhaus, W.D. - Economie Politică, Editura Teora, Bucureşti, 2000 
3. Duran, V. - Economie. Teorie si practica. Vol. II, Editura Eurostampa, Timisoara, 2008 
4. Albulescu, C.T. - Macroeconomie: teorie şi aplicaţii (note de curs), 2010   

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

•  Pentru studentii specializarilor programului Inginerie si Management, subiectele macroeconomice sunt asociate cu mediul 
extern al firmei. Cunoasteare si intelegerea indicatorilor macroeconomici conduce la optimizarea deciziilor legate de investii, 
gestionarea costurilor si piata muncii. Totodata, intelegerea determinantilor cursului de schimb, sau a deciziilor de politica 
economica, este necesara pentru formularea de strategii, modele manageriale viabile si pentru consolidarea relatiilor cu 
partenerii economici.    

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs   Subiecte teoretice si 
aplicatii.   

 Examen scris si/sau oral.  60%   

10.5 Activităţi aplicative  S:    Referate, teste, aplicatii 
si participare activa la 
seminarii.   

 Prezentare referate, raspunsuri, teste scrise, 
rezolvare de aplicatii la tabla.  

40%   

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

•   Obtinerea notei 5 are loc in urma asimilarii informatiilor principale care ajuta studentii sa inteleaga conceptele 
macroeconomice de baza. Indeplinirea standardului minim este verificata atat prin evaluare pe parcurs cat si prin 
examinarea finala   

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. 
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. 

 

                                                           



 
 
 

Data completării Titular de curs 
(semnătura) 

Titular activităţi aplicative 
(semnătura) 

 05.09.2014    
…………………….……… 

 
…………………….……… 

 
 
Director de departament 

(semnătura) 
Data avizării în Consiliul Facultăţii12 Decan 

(semnătura) 
 

…………………….……… 
     

…………………….……… 
 

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

 

                                                           



FIŞA DISCIPLINEI1 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea POLITEHNICA dinTimisoara  
1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management in Productie si Transporturi / Management  
1.3 Catedra ▬ 
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4) Inginerie şi management / 230  
1.5 Ciclul de studii  licenta  
1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea Inginerie economică industrială / 10 /Inginer  

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Comunicare şi relaţii interumane   
2.2 Titularul activităţilor de curs Ş.l. ing. dr. ec.Tiberiu Liviu OANA   
2.3 Titularul activităţilor aplicative5 as. dr. ing. Sabina POTRA   
2.4 Anul de studiu6  I   2.5 Semestrul  II   2.6 Tipul de evaluare Sumativă   2.7 Regimul disciplinei Ob. Dd  

 
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 50   
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  10  
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14   
Tutoriat 14   
Examinări  2  
Alte activităţi       
Total ore activităţi individuale  90  
3.8 Total ore pe semestru7 146   
3.9 Numărul de credite  5  

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum •    
4.2 de competenţe •    

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului • Sală de capacitate mare. Materiale suport: laptop, videoproiector, ecran proiecţie, 
tablă. 

• Studenții nu se vor prezenta la prelegeri, seminarii/laboratoare cu telefoanele 
mobile deschise. Nu va fi tolerată întârzierea studenților la curs și seminar întrucât 
aceasta se dovedește disruptivă la adresa procesului educațional.   

5.2 de desfăşurare a activităţilor practice • Sală de seminar. Materiale suport: laptop, videoproiector, ecran proiecţie, tablă     

 
6. Competenţe specifice acumulate 

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. 

 

                                                           



Competenţe 
profesionale8 

•    

Competenţe 
transversale 

•  CT1 – Aplicarea in mod responsabil a principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale in realizarea 
sarcinilor profesionale si identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, a etapelor de lucru, a 
dureatelor de executie, a termenelor de realizare aferente si a riscurilor aferente 

• CT 2 - Identificarea rolurilor si responsabilitatilor intr-o echipa pluridisciplinara si aplicarea de tehnici de 
relationare si munca eficienta in cadrul echipei 

• CT 3 – Identificarea oportunitatilor de formare continua si utilizarea eficienta, pentru propria dezvoltare, a 
surselor informationale si a resurselor de comunicare si formare profesionala asistata (portaluri Internet, 
aplicatii software de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) atât în limba romana, cât si într-o limba 
de circulatie internationala 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei 
•  Cursul urmăreşte acumularea de către studenţi a unor cunoştinţe şi abilităţi aplicative 

referitoare la comunicarea în interiorul întreprinderii precum şi în mediul exterior al 
acestora.   

7.2 Obiectivele specifice •  Studenţii asimilează cunoştinţe de redactare a unor documente uzuale în comunicarea 
de afaceri.   

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 
1. Introducere; definiţii, clasificări   4    Prelegere susţinută de 

prezentări , conversaţii, 
explicaţii, exemplificări   

2. Comunicarea orala (vorbirea efectiva)     6  
3. Ascultarea   2   
4. Comunicarea prin telefon    2  
5. Comunicarea scrisa   6   
 6. Comunicarea cu  ajutorul unor mijloace vizuale   4  
7. Comunicarea prin gesturi    4  
      
      
      
      
      
      
      

1. Bibliografie9  Oana Tiberiu-Liviu, Potra Sabina – Comunicare şi relaţii interumane (în curs de editare UPT) 
2.  Baldrige Letitia – Codul manierelor în afaceri, Ed. Ştiinţă şi Tehnică, Bucureşti, 1993.  
3. Enăţescu Virgil – Comunicare extraverbală, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1987.  
4. Dobra Andreea – Comunicare profesională, ed. Orizonturi Universitare, Timişoara, 2002. 

  

   
 
8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare 

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. 
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. 
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:”. 
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 1.Comunicarea verbala-barierele comunicării  4    Expunere temă, 
discuţii, întrebări, 
rezolvare   

 2.Convorbirea la telefon - aplicaţii  2   
3.Curriculum vitae - întocmire, prezentare   4   
4.Fisa postului - conţinut (aplicaţie intr-o firma)    6  
5.Utilizarea mijloacelor vizuale de comunicare   8   Expunere temă, 

discuţii, întrebări, 
experiment     

6.Comunicare gestuala – aplicaţii, vizionare video   4   Expunere temă, 
discuţii, întrebări, 
experiment     

         
         
         
Bibliografie11  1. Oana Tiberiu-Liviu, Potra Sabina – Comunicare şi relaţii interumane, UPT, note de curs, în curs de editare;  
2. Dobra Andreea – Comunicare profesională, ed. Orizonturi Universitare, Timişoara, 2002 
3. Ritt Adriana – Comunicarea I , U.V. Timişoara, note de curs       

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

•  Studenţii au în general bune cunoştinţe de comunicare interumană şi profesională, atât în scris cât şi oral.  

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs  Raspunsul la subiecte din 
aria cursului şi a aplicaţiilor      

 Examen scris, tip grilă   50%  

10.5 Activităţi aplicative  S:    Rezolvarea problemelor 
corespunzătoare lucrărilor de 
seminar, pe durata 
semestrului    

 Prezentarea rezolvărilor, răspunsuri la 
întrebări  

50%   

 L:             
 P:             
 Pr:  Prezenţa         Evidenţa prezenţei   + 10%  
10.6 Standard minim de performanţă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică stăpânirea lui) 

•  Raspunsurile la subiectele de la examen trebuie sa cumuleze un punctaj minim de 50 puncte din totalul de 100 posibile. 
• Activitatea la seminar trebuie promovată (min. Nota 5.   

 
 
 

Data completării Titular de curs 
(semnătura) 

Titular activităţi aplicative 
(semnătura) 

 15.08.2014    
…………………….……… 

 
…………………….……… 

 
 
Director de departament 

(semnătura) 
Data avizării în Consiliul Facultăţii12 Decan 

(semnătura) 

11 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei. 
12 Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei. 
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  ..2014   
…………………….……… 

 

 



FIŞA DISCIPLINEI1 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea „Politehnica” din Timişoara   
1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Facultatea de Management în Producție și Transporturi/Departamentul de 

Management  
1.3 Catedra ▬ 
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)  Inginerie si Management/230  
1.5 Ciclul de studii  Licență  
1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea  Inginerie economică industrială / 10 /Inginer 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei  Cultură și Civilizație  
2.2 Titularul activităţilor de curs  Lect. dr. Sorin Suciu  
2.3 Titularul activităţilor aplicative5  Lect. dr. Sorin Suciu  
2.4 Anul de studiu6  1  2.5 Semestrul  2  2.6 Tipul de evaluare  ED  2.7 Regimul disciplinei DC   

 
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 28   , din care:  3.5 curs 14   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  7  
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  7  
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  10  
Tutoriat  2   
Examinări  2  
Alte activităţi     -   
Total ore activităţi individuale  28  
3.8 Total ore pe semestru7  56   
3.9 Numărul de credite  2  

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum •  1. Logică, clasa a IX-a; 2. Psihologie, clasa a IX-a; 3.Economie, clasa a XI-a;   
4.2 de competenţe •  Capacitate de analiză și sinteză, gândire critică, raționament logic   

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului •  Sală mare; materiale suport: laptop, proiector, tablă  
5.2 de desfăşurare a activităţilor practice •  Sală de seminar cu proiector și tablă  

 
6. Competenţe specifice acumulate 

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. 

 

                                                           



Competenţe 
profesionale8 

•   

Competenţe 
transversale 

• Aplicarea, în mod responsabil, a principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în realizarea 
sarcinilor profesionale şi identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, a etapelor 
de lucru, a duratelor de execuţie, a termenelor de realizare aferente şi a riscurilor aferente 

• Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridisciplinară şi aplicarea de tehnici de 
relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei 

• Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi utilizarea eficientă, pentru propria dezvoltare, a 
surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată (portaluri 
Internet, aplicaţii software de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) atât în limba romana, 
cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională.  

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei •  Dobândirea conceptelor și cunoștințelor fundamentale legate de culturi și civilizații  

7.2 Obiectivele specifice 

• Identificarea principalelor valori şi principii europene; 
• Compararea funcţiilor şi rolurilor principalelor instituţii europene. Argumentarea 

unor opinii în favoarea respectării valorilor democratice europene; 
•  Utilizarea instrumentelor necesare studiului filosofiei integrării europene; 
•  Manifestarea disponibilităţii pentru participare şi pentru exercitarea calităţii de 

cetăţean; 
• Aplicarea principiilor deontologice si a normelor etice care stau la baza organizării 

şi funcţionării activitatilor specifice domeniului de specialitate, descrierea modului de 
organizare a profesiei şi a valorilor acesteia; 

• Elaborarea unor proiecte de investigaţie şi intervenţie în domeniul de specialitate   

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 
 1. Elemente introductive de cultură şi civilizaţie   2   Prelegere, prezentări 

PPT, conversaţii, 
explicaţii, exemplificări   

2. Istoricul construcţiei europene    2  
 3. Structura instituţională a Uniunii Europene    2  
 4. România şi Uniunea Europeană    2  
 5. Valori şi simboluri europene   2  
 6. Bugetul si politicile Uniunii Europene    2  
 7. Viitorul Uniunii Europene    2  
      
      
      
      
      
      
      
Bibliografie9    Luciana-Alexandra Ghica – Enciclopedia Uniunii Europene, Bucureşti, Editura Medonia, 2007 
                    John Pinder – Uniunea Europeană, Bucureşti, Editura All, 2008   
                    Andrea Riccardi – Despre civilizaţia convieţuirii, Bucureşti, Editura Humanitas, 2008  
 

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. 
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. 

 

                                                           

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


8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare 
1. Spiritul european în dezvoltarea sa istorică: de la valori şi 

patrimoniu comun, la instituţii şi politică externă comună   
 2      

 2. Europa între frontierele sale astăzi i  2  
 3. Simbolurile naţionale şi simbolurile identităţii europene   2  
4. Globalismul civilizației și varietatea culturilor    2  
5. Comunicarea interculturală    2     
6. Valori românești, valori europene. Sentimentul și idealul național l  2     
7. Criza occidentului. Europa dincolo de criză. Realism și speranță   2     
         
         
Bibliografie11   Mircea Malița – Zece mii de culturi, o singură civilizație, Editura Nemira, 2001 
Grete Tartler – Identitate europeană, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 2006   

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

•   Cunoștințele legate de cultură ți civilizație sunt importante pentru integrarea pe o piață a muncii specifică,  ele facilitează 
rezolvarea optimă, eficientă a problemelor pe care inginerul trebuie să le rezolve; 

• Angajatorii din domeniul aferent solicită cunoașterea unor elemente cu specific cultural care conferă abilități de 
comprehensiune, comunicare, relaționare, integrare în medii culturale diverse  

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs 
  Utilizarea conceptelor și 
cunoștințelor specifice în 
diferite contexte      

 Test grilă   50%  

10.5 Activităţi aplicative  S:    Analiza si interpretarea 
unui text de complexitate 
medie, realizarea unui referat   

 Proiect individual   17%  

 L:       Participare la dezbateri    17%  
 P:       Prezență    16%  
 Pr:                 
10.6 Standard minim de performanţă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică stăpânirea lui) 

• Capacitatea de a vehicula cel puțin 6 concepte fundamentale 
• Realizarea unei analize de text 
• Demonstrarea abilităților de gândire critică în cel puțin două ocazii   

 
 
 

Data completării Titular de curs 
(semnătura) 

Titular activităţi aplicative 
(semnătura) 

 26.09.2014   
…………………….……… 

 
…………………….……… 

 
 
Director de departament Data avizării în Consiliul Facultăţii12 Decan 

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

 

                                                           



(semnătura) (semnătura) 
 

…………………….……… 
 18.09.2014   

…………………….……… 
 

 



 

FIŞA DISCIPLINEI1 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea POLITEHNICA din Timisoara  

1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management in Productie si Transporturi / Management  

1.3 Catedra ▬ 

1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4) Inginerie si Management / 230   

1.5 Ciclul de studii  Licenta  

1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea Inginerie economică industriala / 10/ Inginer   

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei  Fundamente de Inginerie Electrica si Electronica  

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. dr. ing. Marian GRECONICI   

2.3 Titularul activităţilor aplicative5  Conf. dr. ing. Marian GRECONICI   

2.4 Anul de studiu6  II  2.5 Semestrul  3  2.6 Tipul de evaluare  E  2.7 Regimul disciplinei  Obligatorie  

 
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  20  

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  5  

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  10  

Tutoriat  2  

Examinări  3  

Alte activităţi       

Total ore activităţi individuale  40  

3.8 Total ore pe semestru7  82  

3.9 Numărul de credite  3  

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum   Analiza matematica, Algebra liniara si Geometrie, Fizica  

4.2 de competenţe   Calcula algebric, vectorial, integral si diferential; Notiuni elementare de fizica  

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului   Sala mare, tabla, proiector, marker  

5.2 de desfăşurare a activităţilor practice   Laborator dotat cu dispozitive de experimnetare in Electrotehnica, surse de 
energie electrica, aparate de masura, calculatoare cu soft adecvat, tabla  

 
6. Competenţe specifice acumulate 

                                                            

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. 



 

Competenţe 
profesionale8 

 C1 Efectuarea de calcule, demonstratii si aplicatii pentru rezolvarea de sarcini specifice ingineriei si 
managementului, pe baza cunostintelor din stiintele fundamentale si ingineresti 

 C6. Proiectarea tehnico-economică şi îmbunătăţirea produselor şi proceselor industrial 

Competenţe transversale 

    

  

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei   Introducerea unitară a fundamentelor  științifice din domeniul Ingineriei electrice și 
aplicații practice esențiale  

7.2 Obiectivele specifice 

  Dobândirea cunoștințelor fundamentale din domeniul materialelor electrotehnice, 
circuitelor electrice, câmpului electromagnetic 

 Obținerea competențelor de Electrotehnică necesare înțelegerii unor discipline predate 
ulterior 

 Lărgirea orizontului tehnic , în scopul obținerii competențelor utile conlucrării cu alți 
specialiști pentru rezolvarea proiectelor multidisciplinare 

 Ilustrarea abordării inginerești a problemelor concrete și dezvoltarea deprinderilor 
practice, a capacității de măsurare și interpretare a rezultatelor experimentale  

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore  Metode de predare 

Notiuni Introductive: Introducerea principalelor marimi fizice si unitatile 
de masura ale acestora, folosite in ingineria electrica; Notiuni despre 
campul electric; Notiuni despre campul magnetic 

 

 4   Prelegere, explicații 
exemplificări, 
conversații, 
recomandări   

Elemente pasive ideale folosite in studiul circuitelor electrice: Rezistorul 
ideal; Conectarea serie/paralel/mixta a rezistoarelor; Condensatorul 
ideal; Conectarea serie/papralel/mixta a condensatoarelor ideale; 
Bobina ideala; Bobine cuplate magnetic   

 6  

 Circuite liniare si filiforme de curent continuu: Teoremel lui Kirchhoff si 
modul de aplicare pentru calculul curentilor din circui; Teoreme de 
conservare a puterilor; Teoreme de transfigurare a surselor reale de 
tensiune in surse reale de curent; Teorema superpozitiei  

 8  

 Circuite liniare si filiforme in regim sinusoidal: Comportarea 
elementelor pasive la excitatie sinusoidala; Circuitul RLC serie; 
Teoremele lui Kirchhoff pentru regim sinusoidal; Puteri in regim 
sinusoidal; Factorul de putere; Fenomene de rezonanta; Caracteristici 
de frecventa  

 8  

 Circuite simple folosite in electronica: Dioda; Redresarea curentului 
alternativ; Tranzistorul; Amplificarea semnalelor de joasa frecventa  

 8  

      

      

                                                            

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. 



 

      

      

      

      

      

      

      

Bibliografie9   1. M. Greconici, Fundamente de Inginerie Electrica, Editura Orizonturi Universitare, Timişoara, 2006

           2. C. Sora, ...., I. Bere ş.a., Bazele electrotehnicii‐Teorie şi aplicaţii, Editura Politehnica, Timişoara, 2010 

          3. D. Radu, Fundamente de inginerie electrică, Editura Orizonturi Universitare, Timişoara, 2006   
 

8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare 

 Masurarea marimilor electrice   2   Expunere temă, 
discuții, răspunsuri la 
întrebări, realizarea 
montajelor de către 
studenți, corecții-
observații, măsurători, 
prelucrarea și 
interpretarea 
rezultatelor 
experimentale,modelare 
pe calculator, notare   

 Circuite de curent continuu   4  

 Circuite in regim sinusoidal   6  

 Redresarea mono si bialternanta   2  

         

         

         

         

         

Bibliografie11   M. Greconici, Fundamente de InginerieEelectrica. Lucrari de Laborator, http://www.et.upt.ro  

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

  Cunoştinţele de Electrotehnică generală sunt necesare înțelegerii unor discipline din planul de învățământ, predate ulterior. 

 Aplicațiile Electrotehnicii fiind general răspândite, aceste cunoștințe permit lărgirea orizontului tehnic și conduc la deprinderi 
utile în viața de zi cu zi. De asemenea, conduc la competențe necesare colaborării cu alți specialiști, pentru rezolvarea 
completă a  proiectelor complexe, multidisciplinare.  

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs 
  Rezolvarea a trei aplicatii si 
doua chestiuni teoretice   

 Examinare scrisa   2/3  

10.5 Activităţi aplicative  S:             

 L:    Cunoasterea teoretica a 
lucrarii; Realizarea 
montajelor si a masuratorilor; 

 Teste scurte de verificare; Prezentarea 
functionarii montajelor si verificarea datelor 
masurate; Prezentarea lucrarii prelucrate, 

 1/3  

                                                            

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. 
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. 



 

Prelucrarea si interpretarea 
datelor   

raspunsuri la intrebari  

 P:             

 Pr:                 

10.6 Standard minim de performanţă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică stăpânirea lui) 
  Cunoașterea noțiunilor fundamentale de Electrotehnică (mărimi, legi, teoreme) 
 Rezolvarea problemelor simple de curent continuu, de regim sinusoidal 
 Realizarea corectă (după schemă dată) a unui montaj de complexitate medie 
 Stăpânirea citirii aparatelor de măsură ș interpretarea corectă a datelor experimentale   

 
 
 

Data completării Titular de curs 
(semnătura) 

Titular activităţi aplicative 
(semnătura) 

 21.11.2013    
…………………….……… 

 
…………………….……… 

 
 
Director de departament 

(semnătura) 
Data avizării în Consiliul Facultăţii12 Decan 

(semnătura) 

 
…………………….……… 

     
…………………….……… 

 

                                                            

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



FIŞA DISCIPLINEI1 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea POLITEHNICA Timisoara  
1.2 Facultatea2 / Departamentul3 Management in Productie si Transporturi / Management   
1.3 Catedra ▬ 
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)  Inginerie și management / 230  
1.5 Ciclul de studii  licenta  
1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea  Inginerie economică industrială /10 / Inginer   

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei  Cercetari Operationale  
2.2 Titularul activităţilor de curs  Conf.dr. Cociu Nicolae  
2.3 Titularul activităţilor aplicative5  S.L.  dr. Pater Liana  
2.4 Anul de studiu6  2  2.5 Semestrul  3  2.6 Tipul de evaluare  E  2.7 Regimul disciplinei Obligatorie   

 
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  28  
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  14  
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  14  
Tutoriat  2  
Examinări  3  
Alte activităţi       
Total ore activităţi individuale  61  
3.8 Total ore pe semestru7 117   
3.9 Numărul de credite  5  

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum • Disciplinele de Matematică studiate în liceu, Algebra si geometrie – an 1       
4.2 de competenţe •    

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului •  Sală mare, Materiale suport: laptop, proiector, tablă  
5.2 de desfăşurare a activităţilor practice •  Sala laborator, retea de 15 calculatoare, programe Qsb, Dsspom,tablă  

 
6. Competenţe specifice acumulate 

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. 

 

                                                           



Competenţe 
profesionale8 

 C3. Utilizarea aplicaţiilor software şi a tehnologiilor informaţionale pentru rezolvarea de sarcini specifice 
ingineriei şi managementului. – 40% 

C4. Evaluarea economică, planificarea şi conducerea proceselor şi a sistemelor logistice şi de 
producţie. – 20% 

C5.  Gestiunea resurselor organizaţiei, asigurarea calităţii producţiei şi managementul dezvoltării 
organizaţionale. – 20%  

C6. Proiectarea tehnico-economică şi îmbunătăţirea produselor şi proceselor industrial. – 20%. 

•  
Competenţe 
transversale 

•    

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei 
•  Obiectivul  cursului este predarea cunoştinţelor fundamentale de cercetări operaţionale, 

însuşirea metodelor şi algoritmilor de rezolvare a unor probleme de optimizare 
aplicabile în managementul şi activitatea economică a firmei.  

7.2 Obiectivele specifice 
•  Dezvoltarea deprinderilor de raţionament algoritmic şi logic,  cunoştinţe teoretice şi 

practice de optimizare, de modelare, de calcul, de utilizare a unor programe calculator 
de cercetări operaţionale.   

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 
1.Programare liniară : Modelare, Forme ale problemelor de 
programare liniară,Exemple de probleme de programare liniară, 
Metoda grafică de rezolvare a problemelor de programare liniară, 
Algoritmul simplex primal. Metoda celor două faze. Degenerare şi 
ciclare 

Dualitatea în programarea liniară.  Algoritmul simplex dual, 
Determinarea soluţiei optime a problemei duale din tabelul simplex 
al problemei primale, Rezolvarea problemei primale  cu ajutorul 
problemei duale, Programarea liniară în numere intregi, 
Programarea liniară parametrică,  

Reoptimizarea problemelor de programare liniară   

 16   Prelegere , expunere, 
explicaţie, prezentarea 
logică, 
problematizarea, 
simularea de situaţii.    

 2. Problema de transport: Problema de transport de minimizare, 
Determinarea unei soluţii de bază, Algoritmul potenţialelor, 
Problema de transport neechilibrata, Problema de transport de 
maximizare, Problema de transport cu centre intermediare.     

 4  

 3. Problema de afectare (repartizare, asignare) a resurselor: 
Problema de afectare de minimizare, Problema de afectare de 
maximizare     

2   

 4. Elemente de  teoria deciziei : Procesul decizional. Clasificarea 
deciziilor.  

  Decizii în condiţii de certitudine. Decizii monocriteriale , decizii 
multicriteriale.  

Decizii multiatribut.       

 4  

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


 5. Elemente de teoria grafurilor : Interoducere in teoria grafurilor,  
Drum critic. Metodele CPM si PERT.       

2   

      
      
      
      
      
      
      
      
      
Bibliografie9   1. Cociu Nicolae, Metode ale cercetarii operationale in inginerie si management, Editura Solness, Timişoara , 2011 

2 Cociu Nicolae , Optimizări în conceperea şi exploatarea sistemelor de producţie, Editura Eurobit, Timişoara, 1999 

3. Rusu Elisabeta, Fundamentarea deciziilor în management prin metode ale cercetării operaţionale, Editura  Junimea, Iaşi, 
1997   
   
 
8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare 
1. Exemple de probleme de programare liniară : maximizare profit,  

minimizare costuri. Rezolvarea cu metoda grafica, Rezolvarea 
cu programele Qsb si Dsspom.     

 4   Expunere, explicaţie, 
prezentarea logică, 
problematizarea, 
simularea de situaţii, 
rezolvarea pe 
calculator prin 
utilizarea unei retele 
de calculatoare cu 15 
calculatoare si 
programe de 
optimizare Qsb, 
Dsspom..     

 2. Probleme de programare liniară. Probleme de programare liniară 
in numere intregi. Rezolvarea cu algoritmii simplex primal si 
simplex dual , metoda celor doua faze, algoritmul Gomory,  
programele Qsb si Dsspom.    

16   

 3. Problema de transport. Problema de afectare. Rezolvarea cu 
algoritmul potentialelor si cu programele Qsb si Dsspom       

 4  

4. Probleme de  teoria deciziei . Probleme de drum critic. Metode de 
decizie monocriteriala si multiatribut, maxmin, maxmax, 
ponderare simpla aditiva. Metodele CPM si PERT, rezolvarea 
problemelor de drum critic cu programele Qsb si Dsspom.        

 4  

         
         
         
         
         
Bibliografie11   1. Cociu Nicolae, Metode ale cercetarii operationale in inginerie si management, Editura Solness, Timişoara , 

2011 

2 Cociu Nicolae , Optimizări în conceperea şi exploatarea sistemelor de producţie, Editura Eurobit, Timişoara, 1999 

3. Rusu Elisabeta, Fundamentarea deciziilor în management prin metode ale cercetării operaţionale, Editura  Junimea, Iaşi, 
1997  

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

•  Cunoştinţele de cercetari operationale sunt importante pentru planul de învăţământ al specializării  prin utilizarea metodelor  
specifice in  optimizarea din  ingineria şi managementul firmelor şi interdisciplinar. 

•   

 
10. Evaluare 

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. 
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. 

 

                                                           



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

10.4 Curs 

  Examen scris de 3 ore. 
Subiectele de examen sunt 
trei probleme aplicative şi 
două teoretice. Rezolvarea 
a doua  subiecte teoretice 
din cursuri.  Promovarea se 
realizează cu nota minimă 5 
pentru fiecare subiect.   

 Examen scris   2/3  

10.5 Activităţi aplicative  S:             
 L:     Subiectele din laborator 

la  examen sunt trei 
probleme aplicative de tipul 
celor rezolvate la laborator  

Examen scris    1/3  

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

•  Promovarea se realizează cu nota minimă 5 pentru fiecare subiect din cele trei probleme aplicative şi două teoretice..     

 
 
 

Data completării Titular de curs 
(semnătura) 

Titular activităţi aplicative 
(semnătura) 

     
…………………….……… 

 
…………………….……… 

 
 
Director de departament 

(semnătura) 
Data avizării în Consiliul Facultăţii12 Decan 

(semnătura) 
 

…………………….……… 
     

…………………….……… 
 

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

 

                                                           



FIŞA DISCIPLINEI1 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea POLITEHNICA dinTimisoara  
1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management in Productie si Transporturi / Matematica  
1.3 Catedra ▬ 
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4) Inginerie și management / 230 
1.5 Ciclul de studii  licenta  
1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea Inginerie economică industriala / 10 /Inginer   

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Matematici asistate de calculator   
2.2 Titularul activităţilor de curs Conf.dr. Romeo NEGREA  
2.3 Titularul activităţilor aplicative5 As.drd. Remus ENE   
2.4 Anul de studiu6 2   2.5 Semestrul 3   2.6 Tipul de evaluare  D  2.7 Regimul disciplinei  Obligatorie  

 
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  1/1  
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 20   
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren   10 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri   14 
Tutoriat   2 
Examinări   6 
Alte activităţi       
Total ore activităţi individuale 52  
3.8 Total ore pe semestru7  108  
3.9 Numărul de credite  5  

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum •  Finante, economie generala  
4.2 de competenţe •  Matematici speciale (probabilitati si statitistica)  

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului •  Sală mare, Materiale suport: laptop, proiector, tablă.  
5.2 de desfăşurare a activităţilor practice •  Sala seminar, sala laborator, proiector,tablă  

 
6. Competenţe specifice acumulate 

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. 

 

                                                           



Competenţe 
profesionale8 

•  C3 Utilizarea aplicaţiiilor software şi a tehnologiilor informaţiionale pentru rezolvarea de sarcini specifice 
ingineriei şi managementului. 

Competenţe 
transversale 

•   
•  

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei 

•  Inzestrarea  studentilor cu cunostinte de baza privind metodele si tehnicile furnizate 
de diverse capitole de matematica, necesare pentru proiectarea si manipularea 
modelelor matematice ale unor probleme/procese reale din ingineria logistica si 
finante. 

7.2 Obiectivele specifice 

•  Cultivarea  abilitatii de a intelege intuitiv conceptele si  tehnicile de modelare/simulare 
matematica. 

• Formarea abilitatilor de modelare/simulare prin experimentare efectiva, nu  doar prin 
asimilarea/reproducerea unor rezultate teoretice.  

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 
1. Operartiuni financiare.- Optimum în operaţiuni fnanciare, cerere şi 
ofertă în operatiuni financiare, costul unei operaţiuni financiare. 
Dobândă simplă , dobândă compusă. Operaţiuni echivalente în regim 
de dobândă simplă şi dobândă  compusă. Procent şi risc de plasare, 
devalorizare. Operaţiuni de scont. Plăţi eşalonate anual sau anuităţi. 
Rambursari 

  

 10    Prelegerea 
participativa, 
dezbaterea, dialogul, 
expunerea, 
problematizarea, 
demonstratia, 
exempificarea.  

2. Matematici actuariale. Functii biometrice. Plati viagere. Asigurari 
de deces. Asigurari de pensie. Asigurari mixte.Rezerva matematica. 

  

6   

3. Modele de evaluare  a titlurilor financiare. Evaluarea si 
rambursarea obligaţiunilor. Evaluarea actiunilor. Calculul 
indicatorilor bursieri. Metode de alegere optimă a unei investiţii. 
Algoritmi de calcul pentru determinarea portofoliilor optime. 
Evaluarea performanţelor  portofoliului de titluri financiare. 
Evaluarea titlurilor financiare derivate - contracte future si 
contracte cu optiuni. 

 6  

4. Evaluarea riscului. Modele de regresie. Tehnici de evaluare  a  
riscului financiar pentru gestiunea portofoliilor. Strategii de acoperire. 

  

 6  

.     
     

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. 
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]    
      
      
      
      
      
      
      
Bibliografie9   1. R. Negrea, C. Hedrea, R. Ene, Matematica si management, Ed. Politehnica, 2013 
2. R. Negrea, C. Hedrea, B. Caruntu, Matematici Asistate de Calculator. Matematici financiare. Ed. Politehnica. 2008, 2009. 
3. R. Negrea. Modelare statistica si stochastica. Aplicatii in inginerie si finante. Ed. Politehnica. 2006. 
4. Purcaru s.a, Matematici financiare, Ed. Economică, 2003. 
5. P. Blaga, A. Lupas, A. Muresan, Matematici financiare si actuariale, Ed. Constant, Sibiu, 2001. 
6. W. J. Palm, Introduction to Matlab 6 for engineers, McGraw-Hill Higher Education, 2001. 
7. C. Corduneanu, Piete financiare si operatiuni bursiere, Ed. Mirton,1996. 
 
8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare 
1.Operatiuni in regim de dobanda simpla si dobanda compusa.   4   Exercitiul, 

demonstratia, 
exemplficarea, 
algoritmizarea. 
   

2.Operatiuni scontate.    2 
3.Calculul primei de asigurare la diferite tipuri de asigurari.   2 
 4 Calculul indicatorilor de baza pentru obligatiuni si actiuni .  2 

5 Regresia simpla liniara.   2    
6. Analiza riscului unor active financiare. Frontiera eficace.  2    
7. Introducere in Matlab.   2    
 8. Definirea unor functii in Matlab pentru calcul in operatiuni 

financiare si actuariale  
 6     

 9. Modele de selectie pentru regresia multipla. Evaluarea activelor cu 
risc  

 6     

Bibliografie11  1. R. Negrea, C. Hedrea, R. Ene, Matematica si management, Ed. Politehnica, 2013; 
2. R. Negrea, C. Hedrea, B. Caruntu, Matematici Asistate de Calculator. Matematici financiare. Ed. Politehnica. 2008, 2009; 
3. W. J. Palm, Introduction to Matlab 6 for engineers, McGraw-Hill Higher Education, 2001. 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

•  Cunoştinţele de matematici financiare si actuariale coroborate cu rezolvarea lor moderna prin utilizarea 
calculatorului sunt importante pentru planul de învăţământ al specializării pentru însuşirea/utilizarea conceptelor 
specifice, pentru ingineria şi conducerea departamentelor/echipelor din domeniu şi/sau interdisciplinare. 

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs 

•   Corectidudinea si 
coerenta logica a 
notiunilor asimilate 

Intelegerea de asamblu a 
importantei disciplinei si 
legatura cu alte discipline 
fundamentale   

 Examen scris – 3 ore (partea I -1,5 ore si 
partea a II-a 1,5 ore) .  
1 subiect teoretic si 3 probleme pentru fiecare 
parte  

 50%  

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. 
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. 

 

                                                           



10.5 Activităţi aplicative  S:    Capacitatea de a opera 
si a aplica cunostinte 
abstracte si de a rezolva 
numeric   

   2 lucrari scrise pentru fiecare parte, 
activtate la tabla si inviduala 
Activtate la tabla  

25%   

 L:    Rezolvarea problemelor 
corespunzătore 
laboratoarelor   

  Activtatea se puncteaza la fiecare laborator 
1 test final. 

 25%  

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

•  Utilizarea şi exprimarea corectă a noţiunilor şi conceptelor definite. Rezolvarea şi explicarea unor probleme de 
complexitate medie. Efectuarea de aplicaţii şi sarcini specifice, interpretarea unor rezultate complexitate medie, 
participarea activă la lucrul în echipă.  

 
 
 

Data completării Titular de curs 
(semnătura) 

Titular activităţi aplicative 
(semnătura) 

 11.09.2014    
…………………….……… 

 
…………………….……… 

 
 
Director de departament 

(semnătura) 
Data avizării în Consiliul Facultăţii12 Decan 

(semnătura) 
 

…………………….……… 
     

…………………….……… 
 

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

 

                                                           



FIŞA DISCIPLINEI1 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Univeristatea Politehnica Timisoara  
1.2 Facultatea2 / Departamentul3 Mecanica/ Mecanica si Rezistenta Materialelor   
1.3 Catedra ▬ 
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)  Ingineria si management/230  
1.5 Ciclul de studii Licenta   
1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea Inginerie economică industriala / 10/ Inginer   

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei  Fundamente de inginerie mecanica 
2.2 Titularul activităţilor de curs  Prof. Univ. Dr. Liviu BERETEU  
2.3 Titularul activităţilor aplicative5  As.dr.ing. Dorin Simoiu  
2.4 Anul de studiu6  2  2.5 Semestrul  3  2.6 Tipul de evaluare  D  2.7 Regimul disciplinei  DD  

 
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  20  
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  8  
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  10  
Tutoriat  4  
Examinări  3  
Alte activităţi     2  
Total ore activităţi individuale  47  
3.8 Total ore pe semestru7  89  
3.9 Numărul de credite  3  

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum •  Parcurgerea si/sau promovarea urmatoarelor discipline:Matematici speciale, 
Matematici asistate de calculator  

4.2 de competenţe •  Utilizarea calculatoarelor si a softurilor adecvate Mathcad/Mathlab  

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului •  Studenţii nu vor intra la cursuri cu telefoane in funcţiune, vor putea utiliza tablete 
sau calculatoare portabile (laptopuri) 

• Nu sunt permise discuţiile zgomotoase si nici parasirea sălii pentru a răspunde la 
telefoane  

5.2 de desfăşurare a activităţilor practice •  Prezenţa la laboratoare şi seminarii este obligatorie.  
• Nu sunt permise intarzierile şi nici părăsirea sălii de seminar sau laborator 
• În cadrul muncii în echipă nu sunt permise activităţi care să perturbe alte formaţii  

 
6. Competenţe specifice acumulate 

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. 

 

                                                           



Competenţe 
profesionale8 

 C1 Efectuarea de calcule, demonstratii si aplicatii pentru rezolvarea de sarcini specifice ingineriei si 
managementului, pe baza cunostintelor din stiintele fundamentale si ingineresti 

• C6. Proiectarea tehnico-economică şi îmbunătăţirea produselor şi proceselor industrial  

Competenţe 
transversale 

•  
•  

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei •  Dezvoltarea şi aprofundarea cunoştinţelor specifice din domeniul ingineriei şi 
managementului. 

7.2 Obiectivele specifice 

•  Înţelegerea fenomenelor datorate acţiunii unor sisteme de forţe şi însuşirea metodelor de 
analiză şi calcul ale acestora. 

• Dobândirea unor cunoştinţe şi abilităţi necesare modelarii fizice şi matematice ale unor 
sisteme mecanice, analizei solicitărilor statice şi dinamice, precum şi interpretarea 
rezultatelor  

• Deprinderea unor abilitaţi experimentale care să permită întreţinerea şi exploatarea 
maşinilor ( mentenanţă proactivă)  

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 
 1.Statica punctului material. Reducerea unui sistem de forţe 

concurente. Echilibrul punctului material  
 3   Prelegeri  

 2.Statica corpului rigid. Reducerea unor sisteme de forţe oarecare. 
Reducerea unor sisteme de forţe particulare (plane şi paralele)  

 3  

 3.Echilibrul unui corp liber şi supus la legături. Echilibrul unui sistem 
de corpuri.  

 3  

 4.Distribuţia maselor. Centre de masă. Momente de inerţie mecanice   3  
 5.Cinematica punctului material. Mişcarea unui punct in diferite 

sisteme de referinţă.  
 3  

 6.Cinematica unui corp rigid. Mişcări particulare ale corpului rigid   3  
 7.Elemente de cinematica vibraţiilor   3  
 8.Dinamica unui punct material liber şi supus la legături. Teoreme 

fundamentale în dinamica punctului material   
 3  

 9.Teoreme fundamentale în dinamica unui corp rigid  3  
 10.Principiul lui d’ Alembert  1  
     
     
     
     

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. 
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Bibliografie9  1.Dragulescu D., Toth-Taşcău M., Mecanica, Editura Orizonturi universitare, 2002  
2. V.Marinca, Mecanica. Statica şi cinematica, Ed.Politehnica Timişoara, 2003 
3. Bereteu L., Smicala I., Tocarciuc Al., Mecanica si Vibratii – Teorie şi aplicaţii, Editura Politehnica , Timisoara, 2006   
 

8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare 
 Seminar   14   Exerciţii, probleme, 

studii şi dezbateri; 
activităţi in grup   

 1.Calcul vectorial. 
2. Echilibrul punctului material. 
3. Reducerea unor sisteme de forţe oarecare. 
4. Echilibrul unui corp liber şi supus la legături. Echilibrul unui sistem 
de corpuri. 
5. Centre de masă. 
6.. Cinematica punctului material. Cinematica unui corp rigid. Mişcări 
particulare ale corpului rigid. 
7. Dinamica unui punct material liber şi supus la legături. Teoreme 
fundamentale în dinamica punctului material. 
 

 2] 
[2] 
[2] 
 
[2] 
[2] 
[2] 
 
[2] 

  14   
   
        
         
         
         
         
Bibliografie11   1.Dragulescu D., Toth-Taşcău M., Mecanica, Editura Orizonturi universitare, 2002  
2. V.Marinca, Mecanica. Statica şi cinematica, Ed.Politehnica Timişoara, 2003 
3. Bereteu L., Smicala I., Tocarciuc Al., Mecanica si Vibratii – Teorie şi aplicaţii, Editura Politehnica , Timisoara, 2006  

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

•  Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu silabusurile din alte centre universitare din ţară şi străinătate. Pentru o bună 
adaptare a absolvenţilor la cerinţele pieţei muncii s-au organizat întâlniri cu reprezentanţii unor companii, dar şi cu cadre 
didactice din alte centre universitare, ocazie cu care s-a analizat şi dezbătut conţinutul disciplinei.  

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs 

  1. Cunoaşterea mărimilor 
fizice folosite in cadrul 
disciplinei de Fundamente 
de inginerie mecanica 
2.Capacitatea de a intelege 
fenomenele fizice din 
sistemele mecanice şi 
posibilităţile de modelare ale 
acestora. 
3. Capacitatea de a rezolva 
situatii complexe privind 
comportareai dinamica a 

 Verificari partiale , examen scris final   66%  

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. 
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. 

 

                                                           



sistemelor mecanice.     

10.5 Activităţi aplicative  S:   1. Capacitatea de a 
utiliza terminologia adecvata 
disciplinei de mecanica 
Capacitatea de rezolvare a 
unor probleme concrete.   

 Testari periodice prin lucrari   33%  

 L:     
.   

     

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

•  Prezenţă de 70% la cursuri, prezenţă de 100% la seminarii; nota 5 la verificările din cadrul seminariilor, nota 5 la testele de 
evaluare distribuita.  

 
 
 

Data completării Titular de curs 
(semnătura) 

Titular activităţi aplicative 
(semnătura) 

 12.09.2014    
…………………….……… 

 
…………………….……… 

 
 
Director de departament 

(semnătura) 
Data avizării în Consiliul Facultăţii12 Decan 

(semnătura) 
 

…………………….……… 
     

…………………….……… 
 

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

 

                                                           



FIŞA DISCIPLINEI1 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea POLITEHNICA dinTimisoara  
1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management in Productie si Transporturi / Management  
1.3 Catedra ▬ 
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4) Inginerie și management / 230 
1.5 Ciclul de studii  licenta  
1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea Inginerie economică industrială / 10 / Inginer  

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Teoria şi ingineria sistemelor   
2.2 Titularul activităţilor de curs Sl.dr.ing. Ilie Mihai TĂUCEAN  
2.3 Titularul activităţilor aplicative5 As.ing. Florin TÎMPLARU   
2.4 Anul de studiu6 2   2.5 Semestrul 3   2.6 Tipul de evaluare  E  2.7 Regimul disciplinei  Obligatorie  

 
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 19   
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren   7 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  14 
Tutoriat   2 
Examinări   3 
Alte activităţi       
Total ore activităţi individuale 45   
3.8 Total ore pe semestru7  87  
3.9 Numărul de credite  3  

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum •    
4.2 de competenţe •    

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului •  Sală mare, Materiale suport: laptop, proiector, tablă.  
5.2 de desfăşurare a activităţilor practice •  Sala laborator, tablă  

 
6. Competenţe specifice acumulate 

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. 

 

                                                           



Competenţe 
profesionale8 

C2 Elaborarea şi interpretarea documentaţiei tehnice, economice şi manageriale . 
C4 Evaluarea economică, planificarea şi conducerea proceselor şi a sistemelor logistice şi de producţie . 
C5 Gestiunea resurselor organizaţiei, asigurarea calităţii producţiei şi managementul dezvoltării 
organizaţionale. 
C6 Proiectarea tehnico-economică şi îmbunătăţirea produselor şi proceselor industriale . 
•  

Competenţe 
transversale 

• Aplicarea, în mod responsabil, a principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în 
realizarea sarcinilor profesionale şi identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor 
disponibile, a etapelor de lucru, a duratelor de execuţie, a termenelor de realizare aferente 
şi a riscurilor aferente. 

• Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridisciplinară şi aplicarea de 
tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei. 

• Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi utilizarea eficientă, pentru propria dezvoltare, a 
surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată (portaluri 
Internet, aplicaţii software de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) atât în limba romană, 
cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională.   

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei 
• Obiectivul  cursului este acela de a forma la studenţi deprinderile specifice necesare 

abordării conceptului sistemic în analizele diverselor sisteme, tehnice, economice cu care 
se vor întâlni atât în viitorii ani de studiu, cât şi în activitatea lor de mai târziu.    

7.2 Obiectivele specifice 

• Conceptele, metodele şi modelele abordate vor asigura bagajul minim informaţional 
necesar viitorului specialist pentru a optimiza procesele de fabricare, pentru a efectua o 
analiză a competitivităţii unei companii, sub aspectul tehnico-ingineresc,dar şi din punctul 
de vedere al impactului proceselor asupra mediului tehnico- economic.  

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 
1. Teoria sistemelor – sistemologie.-Evoluţia sistemologiei şi a 

ingineriei sistemelor; Noţiuni şi concepte utilizate în 
caracterizarea sistemelor;entropia sistemelor; sistemele 
cibernetice.  

 4    Prelegere susţinută 
de prezentări PPT, 
discuţii, explicaţii, 
exemplificări, studii de 
caz 
  

2. Legi, metode şi tehnici utilizate în teoria sistemelor.-Legi ale 
sistemelor; metode şi tehnici utilizate în teoria sistemelor .  

4   

3. Sisteme cibernetico – economice. Conceptul de sistem 
cibernetic, informaţia, entropia şi organizarea sistemelor 
ciernetico-economice; gradul de organizare a sistemelor; 
proprietăţile şi legile generale de funcţionare a sistemelor.   

 4  

4. Intreprinderea ca sistem. Sistemul intreprindere, sistemul loc de 
muncă; sisteme tehnice şi tehnologice;studiul sistemelor 
dinamice; analiza prin scenarii a comportamentului sistemelor; 
Proprietăţile sistemelor dinamice.   

 4  

 5. Studiul sistemelor tehnologice; Definiţii şi tipologie a sistemelor 
tehnologice, proiectarea sistemelor tehnologice; metode, 
procedee şi procese tehnologice; sisteme tehnologice de 
prelucrare; diagrama de flux a unui sistem dinamic.  

 4  

6. Proiectarea proceselor de producţie; definiţia procesului de 
producţie ca sistem integrat dinamic; proiectarea structurilor 
specifice procesului de producţie; structuri de bază utilizate în 
construcţia modelelor de dinamică, proiectarea structurilor de 
fabricaţie şi control.   

4   

7. Controlul şi analiza sistemelor dinamice, utilizarea modelelor 
deterministe-stohastice în controlul proceselor dinamice de 
fabricare.   

 4  

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. 
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Bibliografie9    
1. Popa H.L. - Teoria şi ingineria sistemelor concepte, modele, metode, competitivitate, Politehnica, 2003 
2.Popa H.L., Străuţi G., Vasu M. - Managementul şi ingineria sistemelor de producţie Metode de analiză, evaluare, proiectare şi 
decizie, Politehnica 2001 
3. Taucean I.M. – Managementul producţiei. Curs si studii de caz, Solness, 2008 
4. Taucean I.M. - Contribuţii privind optimizarea deciziei în sisteme inginereşti Ilie Mihai Tăucean ; teya de doctorat (cond. şt. 
Constantin Dumitrescu), UPT 2004 
5. Popa H.L., Dumitrescu C., Ioanovici F. - Inginerie industrială Curs , UPT 1993 
6. Zadeh L.H., Polak L. - Teoria sistemelor, McGraw-Hill, 1969  
 
8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare 
1.Evidenţierea componentelor , a caracteristicilor, a funcţiilor şi a 

conexiunilor unui sistem tehnic.  
 2    Expunere temă, 

discuţii, întrebări, 
rezolvare teme 
specifice. 
   

2.Intreprinderea ca sistem.    2 
3.Sistemul loc de muncă, componentă a sistemului tehnologic.   2 
 4 Model tehnic a unui produs .  2 
5 Sistemul indicatorilor economici.   2    
6. Analiza sistemelor de producţie.  2    
7. Analiza proceselor de producţie.    2    
         
         
Bibliografie11   
1. Popa H.L. - Teoria şi ingineria sistemelor concepte, modele, metode, competitivitate, Politehnica, 2003 
2. Popa H.L., Străuţi G., Vasu M. - Managementul şi ingineria sistemelor de producţie Metode de analiză, evaluare, proiectare şi 
decizie, Politehnica 2001 
3. Popa H.L., Dumitrescu C., Sabău C., Ignaton E. - Inginerie industrială Îndrumător de lucrări , UPT 1990 
   

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

• Cunoştinţele de teoria şi ingineria sistemelor sunt importante pentru planul de învăţământ al specializării pentru 
însuşirea/utilizarea conceptelor specifice, pentru ingineria şi conducerea departamentelor/echipelor din domeniu şi/sau 
interdisciplinare. 

• Majoritatea angajatorilor din domeniul aferent programului solicită cunoştinţe şi competenţe în domeniu pentru dezvoltarea 
carierei unor viitori ingineri/manageri/directori necesari în structura ierarhică a firmelor.   

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs   Rezolvarea unor subiecte 
teoretice aferente cursurilor   

 Examinare scrisă   50%  

10.5 Activităţi aplicative  S:             
 L:    Rezolvarea problemelor 

corespunzătore 
laboratoarelor   

  Prezentarea rezolvărilor, răspunsuri la 
întrebări 

 50%  

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. 
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. 

 

                                                           



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

•  Utilizarea şi exprimarea corectă a noţiunilor şi conceptelor definite . Efectuarea de aplicaţii şi sarcini specifice, interpretarea 
unor rezultate, participarea activă la lucrul în echipă   

 
 
 

Data completării Titular de curs 
(semnătura) 

Titular activităţi aplicative 
(semnătura) 

 11.11.2013    
…………………….……… 

 
…………………….……… 

 
 
Director de departament 

(semnătura) 
Data avizării în Consiliul Facultăţii12 Decan 

(semnătura) 
 

…………………….……… 
     

…………………….……… 
 

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

 

                                                           



FIŞA DISCIPLINEI1 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea POLITEHNICA dinTimisoara  
1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management in Productie si Transporturi / Management  
1.3 Catedra ▬ 
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4) Inginerie și management / 230 
1.5 Ciclul de studii  licenta  
1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea Inginerie economică industriala /10 /Ingiener   

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Drept, Legislație și tehnici comerciale   
2.2 Titularul activităţilor de curs Sl.dr. Caius Tudor LUMINOSU, As.ing. Dan DURAN 
2.3 Titularul activităţilor aplicative5 Sl.dr. Caius Tudor LUMINOSU, As.ing. Dan DURAN,    
2.4 Anul de studiu6 2   2.5 Semestrul 3   2.6 Tipul de evaluare  E  2.7 Regimul disciplinei  Obligatorie  

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 6   , din care:    3.2 curs  3  3.3 seminar/laborator/ proiect/practică  3  
3.4 Total ore din planul de învăţământ 84  , din care:  3.5 curs  42  3.6 activităţi aplicative  42  
3.7 Distribuţia fondului de timp pentru activităţi individuale asociate disciplinei ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  34   
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren   16  
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri   16  
Tutoriat   16  
Examinări    6  
Alte activităţi       
Total ore activităţi individuale 88   
3.8 Total ore pe semestru7  172  
3.9 Numărul de credite  5  

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum •  Microeconomie, Macroeconomie, Comunicare si Relatii interumane  
4.2 de competenţe •  Microeconomie, Macroeconomie, Comunicare si Relatii interumane  

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului •  Sală mare, Materiale suport: laptop, proiector, tablă.  
5.2 de desfăşurare a activităţilor practice •  Sala laborator, tablă  

 
6. Competenţe specifice acumulate 

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. 

 

                                                           



Competenţe 
profesionale8 

C2 - 0,75 credite - Elaborarea şi interpretarea documentaţiei tehnice, economice şi manageriale. 
•  

Competenţe 
transversale 

•  CT1 – 4,25 credite - Aplicarea, în mod responsabil, a principiilor, normelor şi valorilor eticii 
profesionale în realizarea sarcinilor profesionale şi identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor 
disponibile, a etapelor de lucru, a duratelor de execuţie, a termenelor de realizare şi a riscurilor 
aferente.  

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei 

•  Obiectivul cursului este de a forma studenţilor deprinderi specifice necesare si obligatorii abordării 
conceptulor sistemice de baza si aprofundate în folosirea, abordarea si analiza diverselor sisteme 
tehnico-economice, industrial-manageriale si de jurisprudenta civila si comerciala, cu care se vor 
întâlni atât în viitorii ani de studiu, cât şi în activitatea practica ulterioara.   

•   

7.2 Obiectivele specifice 

• Conceptele, termenii specifici, metodele şi modelele abordate vor asigura bagajul mediu 
informaţional necesar viitorului specialist pentru a optimiza diversele procese dintr-o intreprindere 
(societate comerciala), astfel : 

• a.   pentru a crea o punte comunicationala pe orizontala interdisciplinara intre departamentele 
unei intreprinderi,  

• b.   pentru a efectua activitati specifice domeniului studiat in limita competentelor oferite si 
cerute,  

• c.  Pentru a stapani sensul real interdisciplinar a conceptelor, cu precadere pentru termenii 
care prezinta stari dihotomice, 

•           d.  Pentru a analiza in cunostinta de cauza documentatie interdisciplinara, pentru a    analiza 
competitivitatea unei companii, sub aspectul tehnico-ingineresc,dar şi din punctul de vedere al 
impactului proceselor asupra mediului tehnico-economic. 

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 
1. a. Introducere. Ştiințele juridice. Noţiunea de drept. Clasificări, ramuri. 
      (drept procesual/procedural ; drept public; drept privat) 
1.b.  Teoria generala a comertului. Legislatia comerciala. 
      (Codul civil, Codul de procedura civila – in domeniul comercial 

 6     Expunerea, prelegerea, 
explicatia, modelarea 
insotite de mijloace 
tehnice vizuale si auditive 
(laptop, videoproiector, 
statie de aplificare cu 
microfoane si boxe pentru 
expunerea slide-urilor 
continand notiunile, 
informatiile si 
cunoastintele structurate 
pe fiecare capitol de curs, 
precum si a unor filme 
documentar-
demonstrative De 
asemenea, studentii au la 
dispozitie, suportul de 
curs în format electronic 
pe care il parcurg in timpul 
orelor, preluand prin notite 
elementele explicative 
suplimentare sau a celor 
de noutate introduse de 

2.a. Norma juridică – Definire, Clasificare, Structura normei juridice 
     (ipoteza şi dispoziţia normei juridice). 
2.b. Legislatie comerciala 
     (Faptele de comert si subiectii de comert)   

 5   

3.a. Elaborarea normelor juridice. Acte legislative și relevanța acestora 
3.b. Bazele comertului. 
     (Notiuni si concepte. Forme si structura. Comert comparat  

 6   

4.a. Sistemul de drept. Funcţiile și principiile generale ale dreptului.  
4.b. Activitatea comerciala. (Departamentul si rolul activitati comerciale)  

 5   

 5.a. Noţiunea de stat. Dezvoltare istorică. Forme de stat. 
      Interdependenţa dintre drept şi stat. 
5.b. Indicatorii din comert 
     (Indicatori de efort, de efect si de eficienta a activitatii comerciale)  

 5   

6.a. Acţiunea normei juridice în timp, spaţiu şi asupra persoanei.  
     Realizarea dreptului în contextul statal    
6.b.  Relatia comertului cu Productia/Producatorul 

 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


      (Locul si rolul comertului in economie ) cadrul didactic. 
Formele de organizare a 
procesului de 
invatamant sunt: 
Activitati frontale, care 
cuprind: cursul, partial 
activitatea de la proiect (in 
cazul explicatiilor); 
Activitati de grup 
dirijate care includ: 
consultatiile, realizate in 
comun de stundenti 
(organizare in binom) si 
cadrul didactic; Activitati 
individuale cuprind 
studiul individual (in 
vederea pregatirii 
evaluarii), studiul în 
biblioteca, lectura 
suplimentara si de 
completare (la sugestia 
cadrului didactic; titluri 
existente in biblioteca 
universtara  

7.a. Raportul juridic. Conditiile si elementele raportului juridic 
     (subiecte, conţinut, obiect; Raportului  juridic de  constrângere). 
7.b. Contractul comercial 
     (Structura contractului comercial, Clauze obligatorii. Contracte conexe)   

 5   

8.a. Răspunderea juridică  
     (Noţiunea şi principiile  răspunderii juridice. Elementele  şi  condiţiile 
     răspunderii  juridice. Modalităţile săvârşirii faptei ilicite. Formele 
     conduitei ilicite. Formele răspunderii juridice). 
8.b. Comert international. 
     (Contractul international de comert, Comert international asimilat, Partea 

comerciala a transportului international, Tratate internationale de comert, 
Institutii internationale de comert, INCOTERMS)  

 5   

      
      
      
      
      
      

Bibliografie9    
1. Gheorghe MIHAI ,,Teoria dreptului", Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2008 
2. Nicolae POPA ,,Teoria dreptului", Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2008 
3. A. Pugna – Legislatie si tehnici comerciale, Ed. Eurobit, 2010 
4. A. Dobrescu, V. Potecea, M. Sebea – Derularea tranzactiilor comerciale, Ed. Niculescu, 2008 
5. L. Chirică – Comert si economie comerciala, Ed. Economica, 2009 
6. Ghe.M.Pistol, L.Pistol, G.Albu, G.Manea – Comerțul interior. Teorie și practică, Ed. Economica 2004 
7. L. Mester – Comertul internațional, Ed. Economica 2007  
 
8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare 
1.a. Ramurile dreptului. Noţiune. Interacţiuni. 
     1.b. Legislatie comerciala. Codul civil 

 4    Expunere temă, 
exercitii și dezbateri, 
discuții, răspunsuri la 
întrebări, corecții-
observații, , rezolvare 
teme specifice, notare.   

2.a. Structura normei juridice. Sancţiunea juridică. 
     2.b. Vanzare–Cumparare–Intermediere   

 4   

3.a. Elemente de logică juridică în contextul normei juridice. 
     3.b. Subiectii comertului. Intermediarii in comert. 

 6   

 4.a. Dreptul în context social. Drept şi morală. Drept şi religie. 
     4.b. Forme conexe de comert. Franciza. Leasing. Lohn.  

 6   

5.a. Principii de drept în contextul evoluţiei dreptului. Drept comparat. 
     5.b. Comert en-detail, comert en-gross   

 6      

6.a. Stat şi drept. Evoluţia istorică a statului. Statul de drept. 
     6.b. Comertul – ramura macroeconomica  . 

 4      

7.a. Răspunderea juridică în contextul ramurilor de drept. 
7.b. Contractul comercial. – conceperea contractului   

 6      

  8.b. Regulile INCOTERMS    4      
 9.b. Caracteristici ale comertului international.    2      
Bibliografie11   
1. Gheorghe MIHAI ,,Teoria dreptului", Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2008 
2. Nicolae POPA ,,Teoria dreptului", Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2008 
3. V.Ionascu, M.Popescu – Economia comertului - teste grila, Ed. Universitara, 2003 
4. A. Pugna – Legislatie si tehnici comerciale, Ed. Eurobit, 2010 
5. Codul civil (NCC), Codul de procedura civila (NCPC)) 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

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. 
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. 

 

                                                           



• Cunoştinţele de teoria şi practica sunt extrem de utile pentru planul de învăţământ al specializării deoarece impun însuşirea si utilizarea 
corecta a termenilor, conceptelor specifice, sistemelor propri domeniului pentru managementul si ingineria unitatilor economice, conducerea 
departamentelor/echipelor din domeniu şi/sau interdisciplinare. 

• Majoritatea angajatorilor din domeniul aferent programului solicită cunoştinţe şi competenţe în domeniu pentru dezvoltarea carierei unor 
viitori coordonatori/manageri/directori necesari în structura ierarhică a firmelor pregatiti multidisciplinar .   

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs 

 Cunoasterea de către 
studenţi a conceptelor, 
instrumentelor, metodelor şi 
modelelor specifice Dreptului 
si Tehnicilor comerciale.   

 Examen scris   60 %  

10.5 Activităţi aplicative  S:   Capacitatea de a utiliza 
corect conceptele, 
instrumentele, metodele şi 
modelele specifice Dreptului 
si Tehnicilor comerciale.   

Teste scurte de verificare; Prezentarea 
referatelor, răspunsuri la întrebări   

 40 %   

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

•  Utilizarea şi exprimarea corectă a noţiunilor şi conceptelor definite. Explicarea unor concepte de complexitate medie. 
Efectuarea de studii individuale pe baza unor sarcini specifice, participarea activă, pe grupe de lucru pentru dezbaterea 
noțiunilor specifice domeniului în urma concluziilor din studiile individuale.   

 
 
 

Data completării Titular de curs 
(semnătura) 

Titular activităţi aplicative 
(semnătura) 

 10.09.2014    
…………………….……… 

 
…………………….……… 

 
 
Director de departament 

(semnătura) 
Data avizării în Consiliul Facultăţii12 Decan 

(semnătura) 
 

…………………….……… 
     

…………………….……… 
 

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

 

                                                           











FIŞA DISCIPLINEI1 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea POLITEHNICA dinTimisoara  
1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management in Productie si Transporturi / Management  
1.3 Catedra ▬ 
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)  Inginerie si Management  
1.5 Ciclul de studii  Licenta  
1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea  Inginerie economică îindustriala / 10 / Inginer 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei  Fundamente de Automatizari  
2.2 Titularul activităţilor de curs  Prof.dr.ing. Octavian Prostean  
2.3 Titularul activităţilor aplicative5 As.drd.ing. Radu Boraci  
2.4 Anul de studiu6 2   2.5 Semestrul 4   2.6 Tipul de evaluare  ED  2.7 Regimul disciplinei  Obligatorie  

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

3.1 Număr de ore pe săptămână   2  , din care:    3.2 curs  1   3.3 seminar/laborator/ proiect/practică  1  
3.4 Total ore din planul de învăţământ  28  , din care:  3.5 curs  14  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  7  
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  3  
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  3  
Tutoriat  6  
Examinări  3  
Alte activităţi    3   
Total ore activităţi individuale  25  
3.8 Total ore pe semestru7  53  
3.9 Numărul de credite  3   

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum •  Nu este cazul  
4.2 de competenţe •  Nu este cazul   

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului •  Sală curs.  
5.2 de desfăşurare a activităţilor practice •  Laborator  (calculatoare, software adecvat)  

 
6. Competenţe specifice acumulate 

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. 

 

                                                           



Competenţe 
profesionale8 

C1 Efectuarea de calcule, demonstraţii şi aplicaţii, pentru rezolvarea de sarcini specifice ingineriei si 
managementului pe baza cunoştinţelor din ştiinţele fundamentale şi inginereşti.  
C3 Utilizarea aplicaţiiilor software şi a tehnologiilor informaţiionale pentru rezolvarea de sarcini specifice 
ingineriei şi managementului  

• C6 Proiectarea tehnico-economică şi îmbunătăţirea produselor şi proceselor industriale  

Competenţe 
transversale 

•    

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei • Însuşirea competentelor de baza privind automatizarile industriale.  

7.2 Obiectivele specifice 
•  Crearea de competenţe privind: operarea cu principalele structuri de sisteme de reglare 

automata, modelarea analitica a sistemelor, analiza comportarii sistemelor automate in 
domeniul timp si frecventa, sisteme tipizate.  

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 
 1. Noţiuni introductive. Terminologii.   2   Expunere utilizând 

material tipărit, 
conversaţie, 
exemplificare. 

2. Sisteme de reglare automata (SRA) conventionale. 
2.1. SRA cu referinta constanta 
2.2. SRA cu referinta variabila in timp. 
2.3. SRA bipozitionale, respectiv tripozitionale.  
2.4. Modelarea sistemelor. 
2.5. Caracterizarea sistemelor în domeniul timp. 
2.6. Caracterizarea intrare-ieşire (funcţională) a sistemelor. 
2.7. Modele matematice intrare-ieşire MM-II. 
2.8. Caracterizarea de stare (structurală) a sistemelor. 
2.9. Modele matematice intrare-stare-ieşire MM-ISI.  
2.10. Caracterizarea sistemelor în domeniul operaţional. 
2.11. Funcţia de transfer. 
2.12. Matricea de transfer. 
2.13. Caracterizarea sistemelor în domeniul frecvenţelor. 
2.14. Diagrame Bode. 
2.15. Algebra schemelor bloc.   

 7  

 3. Determinarea răspunsului sistemelor la semale de intrare tipizate. 
3.1. Sisteme tipizate. 
3.2. Forma generala a funcţiei de transfer a unui sistem liniar de ordin 

n. 
3.3. Subsisteme tipizate: P, PT1, PT2, I, D, PD1 şi PD2, sisteme cu 

timp mort. 
3.4. Regulatoare tipizate.  

 3   

4.1. Performanţele sistemelor automate. 
4.1.1. Indicatori de calitate ai SRA 
4.1.2. Stabilitatea sistemelor. 
   

 2  

    

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


.  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Bibliografie9  1. O. Proştean, Automatica, Timişoara, 2006, Lito UPT. 
2. O. Proştean, C. Vasar, Medii de modelare şi simulare, Timişoara 2006, Lito UPT    
 

8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare 
 1. Mediul de programare Matlab-Simulink.   2   Exemple, studii de 

caz, problematizare, 
validare   

 2. Generarea software de semnale de test utilizate în analiza 
funcţionării sistemelor tehnice.  

 2  

3. Modelarea matematică a sistemelor liniare invariante.    2  
 4. Simularea funcţionării sistemelor liniare continue şi discrete.   2  
 5. Simularea funcţionării sistemelor cu interconexiuni. Algebra 

schemelor bloc.  
 2   Exemple, studii de 

caz, problematizare, 
validare  

 6. Indicatori de calitate ai sistemelor de reglare automată, definiţi pe 
baza răspunsului indicial.  

 2  Exemple, studii de caz, 
problematizare, 
validare   

7. Răspunsul sistemelor liniare în domeniul frecvenţă.    2   Exemple, studii de 
caz, problematizare, 
validare  

         
         
Bibliografie11   1. O. Proştean, Automatică, Timişoara, 2006, Lito UPT. 
2. O. Proştean, C. Vaşar, Medii de modelare şi simulare, Timişoara 2006, Lito UPT. 
3. C. Vaşar, I. Szeidert, Automatizări – Modelare şi simulare, Indrumator de laborator, Timişoara, 2001, Lito UPT.  

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

• Multe firme angajatoare din domeniul IT, automatizărilor solicită absolvenţilor cunoştinţe de modelare si simulare a 
sistemelor.   

• Modelarea şi simularea funcţionării sistemelor tehnice ocupă un loc important în plaja dezvoltării aplicaţiilor de automatizare.   

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs   Tratarea unor subiecte 
teoretice si aplicative   

 Examinare scrisă  66%   

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. 
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. 

 

                                                           



10.5 Activităţi aplicative  S:             
 L:    Rezolvarea problemelor 

corespunzătore lucrărilor de 
laborator   

 Prezentarea rezolvărilor, răspunsuri la 
întrebări , 2 teme de casa 

 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) 

•   Obţinerea notei minime (5) de promovare la examenul scris  +  promovare activitate aplicativă laborator (pe parcurs)  

 
 
 

Data completării Titular de curs 
(semnătura) 

Titular activităţi aplicative 
(semnătura) 

  11.09.2014   
…………………….……… 

 
…………………….……… 

 
 
Director de departament 

(semnătura) 
Data avizării în Consiliul Facultăţii12 Decan 

(semnătura) 
 

…………………….……… 
     

…………………….……… 
 

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

 

                                                           



FIŞA DISCIPLINEI1 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea POLITEHNICA din Timisoara  
1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management in Productie si Transporturi/Constructii Civile si Instalatii  
1.3 Catedra ▬ 
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4) Inginerie si Management / 230   
1.5 Ciclul de studii  Licenta  
1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea Inginerie economica industriala / 10 / Inginer  

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei  Materiale si tehnologii 2 (constructii)  
2.2 Titularul activităţilor de curs  S.L. dr. ing. Liana Iures 
2.3 Titularul activităţilor aplicative5  S.L. dr. ing. Liana Iures  
2.4 Anul de studiu6  2  2.5 Semestrul  2  2.6 Tipul de evaluare  ED  2.7 Regimul disciplinei  DD  

 
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   30 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  15  
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  30  
Tutoriat  6  
Examinări  6  
Alte activităţi       
Total ore activităţi individuale  87  
3.8 Total ore pe semestru7  143  
3.9 Numărul de credite  4  

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum • Matematica, fizica, chimie  
4.2 de competenţe •    

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului • Amfiteatru, tabla, videoproiector   
5.2 de desfăşurare a activităţilor practice • Laborator de materiale dotat cu aparatura standard de verificare a calitatii 

materialelor de constructii   

 
6. Competenţe specifice acumulate 

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. 

 

                                                           



Competenţe 
profesionale8 

• Efectuarea de calcule, demonstratii si aplicatii, pentru rezolvarea de sarcini specifice ingineriei si 
managementului pe baza cunostintelor din stiintele fundamentale si ingineresti 

• Elaborarea si interpretarea documentatiei tehnice, economice si manageriale   
• Proiectarea tehnico-economică şi îmbunătăţirea produselor şi proceselor industriale  

Competenţe 
transversale 

•    

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei • Abordarea materialelor utilizate la executia elementelor si structurilor constructiilor in 
concordanta cu programul de studii absolvit   

7.2 Obiectivele specifice 

• Caracteristicile si domeniile de utilizare ale materialelor de constructii constituie o baza 
pentru dimensionarea constructiilor, proiectarea tehnologica si economica a lucrarilor de 
executie, exploatare si intretinere in concordanta cu programul de studii absolvit 

• Sunt abordate cerintele de calitate pentru o durabilitate cat mai buna a constructiilor 
• Constintele transmise asigura intelegerea specificatiilor tehnice in concordanta cu 

programul de studii absolvit   

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 
1. Caracteristici generale ale materialelor: proprietati fizico-mecanice; 

incercarea mecanica si incercarea nedistructiva a materialelor   
5,5     Expunere cu 

explicatii, conversatie, 
analiza comparativa   2. Piatra naturala pentru constructii: produse de balastiera, produse 

de cariera, utilizari   
1,5   

3. Lianti anorganici: ipsos; var aerian; cimenturi portland unitare si 
cimenturi portland cu adaosuri. Materii prime, tehnologii de 
obtinere, caracteristici, utilizari.    

 7  

4. Mortare cu lianti anorganici: compozitii, tehnologia de obtinere, 
caracterisitici, tipuri, utilizari     

1,5   

5. Betoane cu lianti anorganici: betonul cu masa volumica normala, 
betoane usoare, betoane speciale. Compozitii, tehnologie de 
obtinere, caracteristici, utilizari   

 5,5  

6. Materiale ceramica, materiale lemnoase, materiale bituminoase. 
Compozitie, caracteristici, tehnologie de obtinere, utilizari     

3,5   

7. Metale, materiale din sticla, materiale din polimeri. Compozitie, 
caracteristici, tehnologie de obtinere, utilizari   

 3,5  

      
      
      
      
      
      
      

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. 
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Bibliografie9   1. Jebelean E., Materiale si tehnologii, Ed. Orizonturi Universitare, ISBN 978-973-638-331-1, Timisoara 2007 
2. Jebelean E., Bob C., Superplastifiantii in betoane, Ed. Orizonturi Universitare, ISBN 978-973-638-180-5, Timisoara 2007 
3. Neville A. M., Proprietatile betonului, Ed. Tehnica Bucuresti, 2003 
4. Buchman I., Materiale de constructii – prezentare sintetica, Ed. Politehnica, ISBN 978-606-554-395-9, Timisoara 2011   
 

8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare 
 Laborator:      - Prezentarea lucrarii 

de laborator, discutii, 
intrebari 
- Incercari de laborator 
privind proprietatile si 
calitatea materialelor 
studiate 
- Evaluarea rezultatelor 
experimentale obtinute   

1. Prezentarea laboratorului si protectia muncii 
2. Densitatea/masa volumica a materialelor 
3. Compactitate, porozitate, absorbtie de apa si volum de goluri   

 4  

4. Verificarea calitatii ipsosului, varului aerian si cimentului portland  6  
5. Mortare cu lianti anorganici: compozitie, preparare, verificare 
caracteristici 
6. Verificarea granulozitatii agregatelor  

4,5   

7. Stabilirea compozitiei betoanelor 
8. Incercari pe betonul prioaspat  

 4,5  - Prezentarea lucrarii 
de laborator, discutii, 
intrebari 
- Incercari de laborator 
privind proprietatile si 
calitatea materialelor 
studiate 
- Evaluarea rezultatelor 
experimentale obtinute   

9. Verificarea calitatii materialelor ceramice 
10. Verificarea calitatii materialelor lemnoase     

4   - Prezentarea lucrarii 
de laborator, discutii, 
intrebari 
- Incercari de laborator 
privind proprietatile si 
calitatea materialelor 
studiate 
- Evaluarea rezultatelor 
experimentale obtinute   

11. Verificarea rezistentei betonului intarit prin metode nedistructive si 
distructive 

12. Incheierea situatiei de laborator. Recuperari   

5   - Prezentarea lucrarii 
de laborator, discutii, 
intrebari 
- Incercari de laborator 
privind proprietatile si 
calitatea materialelor 
studiate 
- Evaluarea rezultatelor 
experimentale obtinute   

         
         
Bibliografie11  1. Jebelean E., Bob C., Buchman I., Badea C., Iures L., Controlul calitatii materialelor anorganice si organice 
utilizate in constructii, Ed. Orizonturi Universitare, ISBN 978-973-638-395-3, Timisoara 2008 
2. Badea C., Jebelean E., Bob C., Buchman I., Iures L., Materiale de constructii – proceduri de laborator, Ed. Eurostampa, ISBN 
978-606-569-214-5, Timisoara 2011 
3. Badea C., Jebelean E., Materiale si tehnologii pentru constructii, Ed. Orizonturi Universitare, ISBN 973-638-221-4, Timisoara 
2005   

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

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. 
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. 

 

                                                           



• Studentii au bune cunostinte privind materialele utilizate in constructii si tehnologiile lor de obtinere. 
• Absolventii sunt apreciati de angajatori din punct devedere al alegerii si utilizarii eficiente a materialelor de constructii   

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs   4 subiecte teoretice    Evaluare distribuita - scris   66%  
10.5 Activităţi aplicative  S:             
 L:    Activitatea practica 

desfasurata in cadrul 
lucrarilor de laborator   

- Verificarea caietelor cu lucrari de laborator 
si intrebari 
- Toate lucrarile sunt obligatorii  

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) 

• Fiecare din cele 4 subiecte ale evaluarii distribuite trebuie sa fie notat cu minimum nota 5 
• Activitatea de laborator trebuie sa fie notata cu minimum nota 5    

 
 
 

Data completării Titular de curs 
(semnătura) 

Titular activităţi aplicative 
(semnătura) 

  09.09.2014  
…………………….……… 

 
…………………….……… 

 
 
Director de departament 

(semnătura) 
Data avizării în Consiliul Facultăţii12 Decan 

(semnătura) 
 

…………………….……… 
     

…………………….……… 
 

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

 

                                                           



FIŞA DISCIPLINEI1 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea POLITEHNICA Timisoara   
1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management in Productie si Transporturi / Management   
1.3 Catedra ▬ 
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4) Inginerie și management / 230   
1.5 Ciclul de studii  licenta  
1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea Inginerie economică industrial / 10 / Inginer   

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Ergonomie   
2.2 Titularul activităţilor de curs  Prof. dr.ing.ec. Anca DRAGHICI  
2.3 Titularul activităţilor aplicative5  As. ing. Florin TIMPLARU   
2.4 Anul de studiu6 2   2.5 Semestrul 3   2.6 Tipul de evaluare  E  2.7 Regimul disciplinei  Obligatorie  

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

3.1 Număr de ore pe săptămână  2   , din care:    3.2 curs  1   3.3 seminar/laborator/ proiect/practică  1   
3.4 Total ore din planul de învăţământ  28   , din care:  3.5 curs  14   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  42   
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  7   
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  5   
Tutoriat  2   
Examinări  4   
Alte activităţi       
Total ore activităţi individuale  60   
3.8 Total ore pe semestru7  88   
3.9 Numărul de credite  3   

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum •    
4.2 de competenţe •    

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului •  Sală mare, Materiale suport: laptop, proiector, tablă.  
5.2 de desfăşurare a activităţilor practice •  Sala laborator, tablă, fascicula indrumator  1 buc/2 studenti  

 
6. Competenţe specifice acumulate 

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. 

 

                                                           



Competenţe 
profesionale8 

• C6 Proiectarea tehnico-economica si imbunatatirea produselor si proceselor industrial (0,5). 

Competenţe 
transversale 

• CT1 Aplicarea, în mod responsabil, a principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în realizarea 
sarcinilor profesionale si identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, a etapelor de lucru, a 
duratelor de execuţie, a termenelor de realizare şi a riscurilor aferente (0,5)   

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei 

• Obiectivul general al disciplinei ERGONOMIE este de a dezvolta/cultiva studentilor 
competente profesionale (cunostinte si abilitati, precum si un mod de comportament 
determinat de valori si atitudini noi impuse de specificul de operare al stiintei ergonomiei) 
in domeniile proiectarii ergonomice si a managementului locurilor de munca (în viziunea 
sistemului om-masina-mediu) in general, si al celor aferente domeniului ingineriei 
mecanice, mecatronicii, ingineriei industriale si managementului, in special.    

7.2 Obiectivele specifice 

• Asimilarea conceptelor si a metodelor de organizare ergonomica a muncii (cu referire 
directa asupra locului de munca); 

• Asimilarea conceptelor si a metodelor de utilizare intensiva a timpului de munca al 
executantului si cresterea productivitatii muncii (in perspectiva economiei energetice a 
organismului uman); 

• Asimilarea conceptelor si a metodelor de masurare a oboselii umane in vederea 
optimizarii ergonomice a proeselor de munca; 

• Asimilarea conceptelor si a metodelor de monitorizare a conditiilor de microclimat 
industrial.   

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 
1. DEFINIREA STIINSEI ERGONOMIEI SI CARACTERIZAREA 

MODULUI SAU DE ACTIUNE - Conceptul general al ergonomiei. 
Scurt istoric al aparitiei si dezvoltarii stiintei. Definitie; Obiectul de 
studiu al ergonomiei. Forme aplicative ale ergonomiei; Legile 
ergonomiei; Realizarea interdisciplinara a cercetarilor 
ergonomice; Organizarea ergonomica a muncii. Principiile 
economiei de miscare (dupa Ralph Barns).  

 2   Prelegere sustinuta de 
prezentari PPT, 
discuţii, explicaţii, 
exemplificări, studii de 
caz   

2. ABORDAREA SISTEMULUI UMAN IN ERGONOMIE - Prezentarea 
generala a corpului omenesc – utilitate ergonomica. Forta de 
greutate si echilibrul; Principiile de aplicare ale antropometriei în 
ergonomie (factori de variabilitate interni si externi; 
exemplificarea dimensiunilor antropometrice statice si dinamice); 
Solicitarea posturala (postura sezand, ortostatica si mixta; 
alternarea pozitiilor de munca). Metabolismul energetic – 
probleme generale privind consumul de energie umana (definitii, 
clasificarea muncilor dupa consului de energie umana, necesarul 
zilnic de calorii, metode de masurare si estimare a energiei 
umane); Capacitatea de muncă a organismului uman (definitii, 
factori determinanti, dinamica zilnica a capacitatii de munca, 
tulburarile de capacitate de munca, recuperarea capacitatii de 
munca).   

4   

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. 
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3. ORGANIZAREA ERGONOMICA A LOCULUI DE MUNCA 
(SISTEMUL OM-MASINA) - Abordarea sub aspect ergonomic a 
sistemului om-masina (sistemul om-solicitari în perspectiva 
studiului ergonomic, tiplogia sistemului om-masina); 
Considerente ale proiectării ergonomice a relaţiei om-maşină 
(interfaţa cu utilizatorul); Elemente ale proiectarii ergonomice a 
locurilor de munca: pozitia capului, inaltimea de munca, zona de 
munca, principii de proiectare ergonomica a scaunelor si 
meselor; principii de proiectareergonomica a masinilor   

 4  

4. ASPECTE ERGONOMICE ALE SISTEMULUI MEDIU DE MUNCA - 
Parametrii definitorii ai microclimatului industrial (temperatura, 
umiditate, citeza curentilor de aer, cantitatea si calitatea aerului 
inspirat; starea de confort termic); Elemente definitorii ale 
ambiantei luminoase (categorii si caracteristici ale iluminatului la 
locul de munca, amplasarea surselor de iluminare, mediul vizual 
de siguranta); Ambianţa cromatică (rolul si functiile culorilor la 
locul de munca; contraste de culoare).  

 4  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Bibliografie9    
(1) Draghici A., Ergonomie – Noi abordari teoretice si aplicative, vol. I, 973-625-270-1, ISBN 973-625-168-3 (vol. I), Editura 
Politehnica, Timisoara, 2005;  
(2) Draghici A., Ergonomie – Aspecte novatoare ale cercetarii ergonomice, vol. II, 973-625-270-1, ISBN (10) 973-625-349-x (vol. 
II), ISBN (13) 978-973-625-349-2 (vol. II), Editura Politehnica, Timisoara, 2007  
 

8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare 
1. Studiul muncii – Cronograma profesionala - Structura timpului de 

munca al executantului. Mijloace folosite pentru masurarea si 
inregistratea timpilor de munca ai executantului. Metoda 
fotografierii timpului de munca. Realizarea unei aplicatii – 
cronograma profesionala (fisa de observare, balanta timpului de 
munca, cronograma profesionala, concluzii si recomandari ca 
urmare a calculelor realizate). 

 4    Efectuarea de aplicatii 
(studii de caz), 
elaborarea de concluzii 
si masuri de 
imbunatatire 
ergonomica a 
proceselor de munca si 
locurilor de munca.    2. Calculul consului de energie umana – Metoda Douglas-Haldane a 

schimburilor respiratorii - (Prezentarea metodei si a mijloacelor 
folosite in investigare; realizarea transvazarii; analiza chimica a 
gazului expirat). Realizarea unei aplicatii – calculul consumului 
de energie umana pentru o situatie data: calculul consumului de 
oxigen; calculul   caloriilor pe baza coeficientului caloric al 
oxigenului; determinarea energiei consumate in diferite forme; 
concluzii si recomandari ca urmare a calculelor realizate; 
verificarea calculelor cu ajutorul nomogramei Liddlle.   

 4  

3. Oboseala umana – metode si mijloace de investigare a oboselii 
umane - Teste fiziologice (metode si mijloace, studii de caz): 
testul de dinamometrie dinamica, testul stabilitatii compresiunii 
manuale; Teste la aparatura psihometrica (metode si mijloace, 
studii de caz): teste de apreciere a coordonarii motorii (proba de 
trasaj si proba de punctaj) ; Teste psihologice (metode si 
mijloace, studii de caz): Pieron, Bourdon, Kraepelin si Praga. 

 3  

 4 Determinarea parametrilor de microclimate - Determinarea 
temperaturii si umiditatii aerului din sectiile de productie; 
Determinarea vitezei curentilor de aer; Determinarea calitatii 
aerului expirat (determinarea pulberilor industriale) - metode si 

 3  

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. 
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:”. 

 

                                                           



mijloace, studii de caz.. 
    2    
 .  2    
    2    
         
         
Bibliografie11   
1. Draghici A., Ergonomie - Îndrumător de lucrări, fascicula multiplicata de autor si studii de caz (actualizat anual)   

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

• Cunoştinţele, abilitățile și competentelele dobandite din domeniul ERGONOMIEI sunt perfect coroborate cu tendintele 
internationale furnizate de Centre for Registration of European Ergonomists(http://www.eurerg.eu/), International 
Ergonomics Association (www.iea.cc) și Agentia Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca 
(https://osha.europa.eu/en). De asemenea, continutul disciplinei urmeaza trendurile de la nivel national impuse de Institutul 
National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii (http://www.inpm.ro/)  

• Conținutul disciplinei este perfect coroborat cu asteptarile anagajatorilor deoarece preocuparea pentru cresterea 
productivitati muncii (din perspectiva individuala si colectiva/grupuri de munca) este obiectivul primordial and firmelor si 
obiecitv final al tuturor demersurilor teotetice-aplicative prezentate studentilor (studiile de caz prezentate si rezolvate cu 
stundetii sunt furnizate de companii de profil . 

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs 

  Tratarea unui subiect in 
extenso + 10 intrebari pt 
care se cer raspunsuri 
scurte si precise (din partea 
teoretica inclusa in curs   

 Examinare scrisă (1,5 ore)    60%  

10.5 Activităţi aplicative  S:             
 L:    Rezolvarea unor studii 

de caz corespunzator fiecarei 
teme de seminar  

 Prezentarea solutiilor gasite si a 
răspunsurilor in vederea validarii lor si 
evaluarii   

 40%  

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

• C6 Elaborarea a două proiecte, unul de proces tehnologic şi unul de echipament tehnologic, vizând fabricarea unui produs 
industrial. 

• CT1 Realizarea responsabilă, în condiţii de asistenţă calificată, de proiecte pentru rezolvarea unor probleme specifice 
domeniului, cu evaluarea corecta a volumului de lucru, a resurselor disponibile, a timpului necesar de finalizare şi a riscurilor, 
în condiţii de aplicare a normelor deontologice şi de etică profesională în domeniu, precum şi de securitate şi sănătate în 
muncă.   

 
 
 

Data completării Titular de curs 
(semnătura) 

Titular activităţi aplicative 
(semnătura) 

 05.09.2014    
…………………….……… 

 
…………………….……… 

 
 

11 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei. 
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Director de departament 
(semnătura) 

Data avizării în Consiliul Facultăţii12 Decan 
(semnătura) 

 
…………………….……… 

     
…………………….……… 

 

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

 

                                                           



FIŞA DISCIPLINEI1 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea POLITEHNICA dinTimisoara 
1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management in Productie si Transporturi / Management  
1.3 Catedra ▬ 
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4) Inginerie și management / 230 
1.5 Ciclul de studii  licenta  
1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea Inginerie economică industrială / 10 / Inginer  

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Bazele managementului 1 
2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. Dr. Ing. Gabriela PROSTEAN 
2.3 Titularul activităţilor aplicative5 Sl.dr.ing. Gabriela Negru  
2.4 Anul de studiu6 2   2.5 Semestrul 2   2.6 Tipul de evaluare  ES  2.7 Regimul disciplinei  Obligatorie  

 
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 14   
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  7  
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  9  
Tutoriat  7 
Examinări  3 
Alte activităţi       
Total ore activităţi individuale 40   
3.8 Total ore pe semestru7  96  
3.9 Numărul de credite  5  

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum •  Nu este cazul  
4.2 de competenţe • Nu este cazul   

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului •  Sală mare, Materiale suport: laptop, proiector, tablă.  
5.2 de desfăşurare a activităţilor practice •  Sala seminar, tablă  

 
6. Competenţe specifice acumulate 

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. 

 

                                                           



Competenţe 
profesionale8 

• C2 - Elaborarea şi interpretarea documentaţiei tehnice, economice şi manageriale. 
• C4 - Evaluarea economică, planificarea şi conducerea proceselor şi a sistemelor logistice şi 

de producţie. 
• C5 - Gestiunea resurselor organizaţiei, asigurarea calităţii producţiei şi managementul 

dezvoltării organizaţionale.  
• C6 - Proiectarea tehnico-economică şi îmbunătăţirea produselor şi proceselor industriale. 

Competenţe 
transversale 

•  Aplicarea, în mod responsabil, a principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în 
realizarea sarcinilor profesionale şi identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor 
disponibile, a etapelor de lucru, a duratelor de execuţie, a termenelor de realizare aferente 
şi a riscurilor aferente. 

• Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridisciplinară şi aplicarea de 
tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei. 

• Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi utilizarea eficientă, pentru propria dezvoltare, a 
surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată (portaluri 
Internet, aplicaţii software de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) atât în limba romană, 
cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională. 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei •   Demonstrarea spiritului de iniţiativă şi acţiune pentru actualizarea cunoştinţelor 
management şi marketing 

7.2 Obiectivele specifice 

• Se vor acumula deprinderi de aplicare eficientă a metodelor şi tehnicilor de planificare 
strategică, organizare, conducere, evaluare a afacerilor. Însuşirea de către studenţi a 
noţiunilor, principiilor, tehnicilor şi modelelor specifice managementului şi marketingului, 
atât la nivel de concepte cât şi la nivel de aplicare în cadrul firmelor în condiţiile reale de 
piaţă. Studenţii vor conştientiza contextul economic, tehnic, tehnologic, social, legal care 
influenţează domeniul de management şi marketing al afacerilor. 

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 
1.1. 1. Evoluția managementului 
1.2. Conceptul de management 
1.3. Evoluția managementului științific 
1.4. Teoria organizațională clasica 
Abordarea comportamentală.  

 4    Prelegere susţinută 
de prezentări PPT, 
discuţii, explicaţii, 
exemplificări, studii de 
caz 
  1. 2. Funcția de planificare 

1.1. Definiţii 
1.2. Planificarea strategica 
1.3. Planificarea operaționala.  
Planificarea proiectelor.  

8   

1. 3. Funcția de organizare 
1.1. Definiții 
1.2. Proiectarea structurii organizatorice 
Elementele structurii organizatorice 

 4  

1. 4. Funcția de antrenare 
1.1. Motivarea 
Deprinderi de comunicare 

 4  

1.  5. Funcția de conducere 
5.1. Niveluri de management  
5.2. Teoria situațională. Stiluri de conducere  
5.3. Factorii care influențeaza stilurile de conducere 
5.4. Managementul timpului.  

 4  

1. 6. Funcția de control 
6.1. Definire. Clasificarea controlului  
6.2. Etapele procesului de control   

4   

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. 
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Bibliografie9   Bibliografie     
1. G. Proștean, Management,  Editura Orizonturi Universitare; Timisoara, 2008 
2. G. Proștean, Management prin proiecte,  Editura Orizonturi Universitare; Timisoara, 2001 
3. G. Proștean, http://www.mpt.upt.ro/pag/50.html -cursuri in format electronic , 2009 
  
 

8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare 
1. Determinarea capacitatii antreprenoriale.   2    Expunere temă, 

discuţii, întrebări, 
rezolvare teme 
specifice. 
   

2. Determinarea dimensiunii critice a unei firme.    2 
3. Determinarea dimensiunii optime a unei firme.   2 
 4 Stabilirea sortimentatiei optime de produse prin programare liniara.  2 

5 Ordonantarea.   2    
6. Analiza drumului critic.  6    
7. Determinarea capacitatii de productie  4    
 8. Planul de afaceri   8     
         
Bibliografie11   
1. G. Proștean, Management,  Editura Orizonturi Universitare; Timisoara, 2008 
2. G. Proștean, Management prin proiecte,  Editura Orizonturi Universitare; Timisoara, 2001 
3. G. Proștean, http://www.mpt.upt.ro/pag/50.html -cursuri in format electronic , 2009 
4. G.Negru-Strauti, Management, Ed.Politehnica, Timisoara, 2010 
5. G.Negru-Strauti, Planificarea afacerilor si infiintarea societatilor comerciale, Ed. Politehnica, Timisoara, 2006. 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

•   Cunoştinţele de management sunt importante pentru planul de învăţământ al specializării pentru dezvoltarea spiritului de 
echipă, conducerea echipelor din domeniu şi/sau interdisciplinare. 

• Majoritatea angajatorilor din domeniul aferent programului solicită cunoştinţe şi competenţe în management pentru 
dezvoltarea carierei unor viitori manageri/directori/şefi necesari în structura ierarhică a firmelor.. 

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs   Rezolvarea unor subiecte 
teoretice aferente cursurilor   

 Examinare scrisă   65%  

10.5 Activităţi aplicative  S:    Rezolvarea problemelor 
corespunzătore orelor de 
seminar   

Prezentarea rezolvărilor, răspunsuri la 
întrebării 

 35%  

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

•  Obţinerea notei minime (5) de promovare la examenul scris  +  promovare activitate de seminar (pe parcurs -nota minimă 

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. 
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. 
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5)..   

 
 
 

Data completării Titular de curs 
(semnătura) 

Titular activităţi aplicative 
(semnătura) 

 15.09.2014    
…………………….……… 

 
…………………….……… 

 
 
Director de departament 

(semnătura) 
Data avizării în Consiliul Facultăţii12 Decan 

(semnătura) 
 

…………………….……… 
     

…………………….……… 
 

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

 

                                                           



FIŞA DISCIPLINEI1 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea POLITEHNICA dinTimisoara  
1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management in Productie si Transporturi / Management  
1.3 Catedra ▬ 
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4) Inginerie și management/ 230 
1.5 Ciclul de studii  licenta  
1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea Inginerie economică industrială / 10/ Inginer 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Finanțe, bănci, asigurări 
2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. Dr. Duran Vasile 
2.3 Titularul activităţilor aplicative5 Asist.Dr. Duran Dan 
2.4 Anul de studiu6  2  2.5 Semestrul 4   2.6 Tipul de evaluare E   2.7 Regimul disciplinei  Ob  

 
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  14  
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  12  
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  20 
Tutoriat  2  
Examinări  2  
Alte activităţi     8  
Total ore activităţi individuale  58  
3.8 Total ore pe semestru7  100  
3.9 Numărul de credite  4  

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum • Microeconomie, Macroeconomie  
4.2 de competenţe •    

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului •  Sală de curs cu videoproiector   
5.2 de desfăşurare a activităţilor practice •  Sala de seminar  

 
6. Competenţe specifice acumulate 

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. 

 

                                                           



Competenţe 
profesionale8 

• C2. Elaborarea şi interpretarea documentaţiei tehnice, economice şi manageriale 
• C4. Evaluarea economică, planificarea şi conducerea proceselor şi a sistemelor logistice şi de producţie. 
• C5. Gestiunea resurselor organizaţiei, asigurarea calităţii producţiei şi managementul dezvoltării 

organizaţionale. 
• C6. Proiectarea tehnico-economică şi îmbunătăţirea produselor şi proceselor industriale. 
•  

Competenţe 
transversale 

•  

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei 
• Să înţeleagă elementele fundamentale şi particularităţile domeniului financiar cât şi ale 

modelului de decizie multidisciplinara şi să ofere soluţii relevante mediului de afaceri, 
comunitarilor profesionale sau publice din care fac parte. 

7.2 Obiectivele specifice 
• Analizarea modului  în care companiile îşi procură şi gestionează capitalurile, 

fundamentarea şi aplicarea strategiilor financiare în sectorul public şi privat și utilizarea 
instrumentelor financiare și condiţiile economice care le influenţează. 

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 
  Știința finanțelor și finanțele firmei   2  Expunere interactivă; 

Problematizare; 
Aplicații practice     

  Structura patrimonial financiară a firmei   2 
  Capacitatea și efectul îndatorării firmei   2 
  Echilibrul financiar al firmei   2 
  Ratele de structură a activului și pasivului firmei   2 
  Sistemul bugetar al firmei   2 
  Gestiunea activelor circulante materiale și nemateriale   2 
  Costul surselor temporale și permanente de finanțare   2 
  Masa monetară, resursele și plasamentele bancare   2 
  Riscul plasamentelor bancare   2 
  Eficiența activității bancare, echilibrul monetar și inflația   2 
  Politici monetare și reglementări bancare   2 
  Bugetul asigurărilor sociale de stat   2 
  Bugetul fondurilor speciale și instituțiilor publice   2 
Bibliografie9    . Duran V. Finanțele firmei. Strategii, politici și practică financiară, Ed. Mirton, Timişoara, 2000 
2. Duran V. Monedă şi credit Vol I+II, Ed. Eurostampa, Timişoara, 2004 
3. Duran V., Finanţe publice, Ed. Eurostampa, Timişoara, 2006 
4. Basno C., si colab., Monedă, credit, bănci, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 
5. ***OMFP NR. 3.055/2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene 
6. ***Legea societăţilor comerciale nr. 31/1991 republicată în M.O. nr. 1066/17.11.2004 cu modificările şi completările ulterioare 
  
 
8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare 

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. 
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. 
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  Structura patrimonial financiară a firmei   2  Aplicații practice și/ 
sau studii de caz     Capacitatea și efectul îndatorării firmei   2 

  Echilibrul financiar al firmei, ratele de structură a activului și pasivului 
firmei 

  2 

  Sistemul bugetar al firmei   2 
  Gestiunea activelor circulante materiale și nemateriale   2  Aplicații practice și/ 

sau studii de caz  
  Riscul plasamentelor bancare   2 Aplicații practice și/ sau 

studii de caz  
  Bugetul asigurărilor sociale de stat   2  Aplicații practice și/ 

sau studii de caz  
         
         
Bibliografie11   1. Duran V. Finanțele firmei. Strategii, politici și practică financiară, Ed. Mirton, Timişoara, 2000 
2. Duran V. Monedă şi credit Vol I+II, Ed. Eurostampa, Timişoara, 2004 
3. Duran V., Finanţe publice, Ed. Eurostampa, Timişoara, 2006 
4. Basno C., si colab., Monedă, credit, bănci, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 
5. ***OMFP NR. 3.055/2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene 
6. ***Legea societăţilor comerciale nr. 31/1991 republicată în M.O. nr. 1066/17.11.2004 cu modificările şi completările ulterioare 
  

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

•  Cunoştiinţele asimilate în cadrul disciplinei Finanţe,bănci, asigurări îşi găseşte concretizarea în practica societăţilor 
comerciale şi instituţiilor publice   

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs 

  Aplicarea noțiunilor și 
verificarea modului de 
înțelegere a aspectelor 
financiar-bancare însușite pe 
parcursul semestrului     

  Examen   60% 

10.5 Activităţi aplicative  S:   Aplicarea noțiunilor și 
verificarea modului de 
înțelegere a aspectelor 
financiar-bancare însușite pe 
parcursul semestrului, pe 
baza aplicațiilor și/ sau 
studiilor de caz      

Teste pe parcurs 
Participare la seminar       

 40%    

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

•   Cunoașterea noțiunilor fundamentale și aplicarea acestora in practica financiar-bancară 
• Înțelegerea fenomeneleor financiar-bancare în vederea evaluării, recunoașterii și înțelegerii informațiilor financiar-bancare, a 

poziției financiare și a performanțelor unei întreprinderi, bănci şi societăţi de asigurări; 
•  Aplicarea reglementărilor contabile în vederea elaborării situațiilor financiare anuale ale întreprinderii 
•  

 
 
 

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. 

 

                                                                                                                                                                                                                  



Data completării Titular de curs 
(semnătura) 

Titular activităţi aplicative 
(semnătura) 

  05.09.2014      
…………………….……… 

 
…………………….……… 

 
 
Director de departament 

(semnătura) 
Data avizării în Consiliul Facultăţii12 Decan 

(semnătura) 
 

…………………….……… 
     

…………………….……… 
 

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

 

                                                           



FIŞA DISCIPLINEI1 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea POLITEHNICA dinTimisoara  
1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management in Productie si Transporturi / Management   
1.3 Catedra ▬ 
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)  Inginerie si Management / 230  
1.5 Ciclul de studii  Licenta  
1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea  Inginerie Economica Industriala / 10 / Inginer  

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei  Bazele Contabilitatii  
2.2 Titularul activităţilor de curs  Sl.dr.ec.matem. Mihaela VARTOLOMEI  
2.3 Titularul activităţilor aplicative5  Sl.dr.ec.matem. Mihaela VARTOLOMEI  
2.4 Anul de studiu6  2  2.5 Semestrul  4  2.6 Tipul de evaluare  D  2.7 Regimul disciplinei  Obligatorie  

 
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  18  
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  16  
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  10  
Tutoriat  8  
Examinări  4  
Alte activităţi  pregatire proiecte, simulare, obţinere rezultate, etc.   4  
Total ore activităţi individuale  60  
3.8 Total ore pe semestru7  116  
3.9 Numărul de credite  4  

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum •  Microeconomie, anul I, semestrul 1  
4.2 de competenţe •  Cunostinte limba romana, matematica elementara  

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului • Conditii materiale minimale (sala corespunzatoare numarului de studenti, tabla de 
scris, tabla de proiectie, laptop, proiector, instrumente de scris, etc.) si conditii 
comportamental-atitudinale (conforme cu regulamentele UPT, telefoanele mobile 
sa nu deranjeze procesul didactic, dialog civilizat, se incurajeaza initiativa stiintifica, 
antreprenoriatul, ideile inovatoare, sunt acceptate si incurajate intrebarile 
suplimentare cu referire sau nu la tematica abordata, in vederea insusirii 
competentelor urmarite prin studierea disciplinei).  

5.2 de desfăşurare a activităţilor practice •  Conditii materiale minimale (sala corespunzatoare numarului de studenti, tabla de 
scris, tabla de proiectie, laptop, proiector, instrumente de scris, etc.) si conditii 
comportamental-atitudinale (conforme cu regulamentele UPT, telefoanele mobile 
sa nu deranjeze procesul didactic, dialog civilizat, se incurajeaza initiativa stiintifica, 
antreprenoriatul, ideile inovatoare, sunt acceptate si incurajate intrebarile 

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. 

 

                                                           



suplimentare cu referire sau nu la tematica abordata, in vederea insusirii 
competentelor urmarite prin studierea disciplinei).Termenele de predare a temelor 
si proiectelor sunt convenite impreuna de cadrul didactic cu studentii, nu se 
accepta amanari sau întârzieri, acestea fiind penalizate conform intelegerii 
prealabile cu studentii. Prezenta este obligatorie.  

 
6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale8 

•  C2 Elaborarea si interpretarea documentatiei tehnice, economice si manageriale. 
• C4 Evaluarea economica, planificarea si conducerea proceselor si a sistemelor logistice si de productie. 
• C5 Gestiunea resurselor organizatiei, asigurarea calitatii productiei si managementul dezvoltarii 

organizationale.. 

Competenţe 
transversale 

•    

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei 

•  Sa identifice si sa utilizeze limbajul (concepte, teorii, terminologii de specialitate, 
paradigme), metodologia (calea generala deductiva, inductiva) si metoda stiintifica 
(tehnica individuala) precum si explicarea conceptuala a problemelor de specialitate din 
domeniu.  

7.2 Obiectivele specifice 

•  Sa se familiarizeze cu notunile si principiile de baza ale economiei si contabilitatii. 
• Sa descrie corect principalele concepte, teorii privind stiinta contabilitatii 
• Sa efectueze calcule, demonstratii si aplicatii, pentru rezolvarea de sarcini specifice 

ingineriei si managementului pe baza cunostintelor din stiintele fundamentale si 
ingineresti. 

• Sa abordeze metodologic si epistemologic procedurile utilizate 
• Sa intocmeasca, sa verifice si sa interpreteze documentatia tehnica, economica si 

manageriala. 
• Sa defineasca si sa explice conceptele, teoriile, paradigmele si metodologia stiintei 

contabilitatii. 
• Sa dezvolte competente de exprimare corecta a notiunilor si conceptelor din contabilitate, 

elaborarea si evaluarea fluxurilor tehnice, economice si financiare la nivel de afacere, 
gestiunea fenomenului tehnic, economic si financiar. 

• Sa dezvolte capacitati de autoevaluare a nevoii de invatare continua  

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 
 1. Sistemul informational economic si stiinta contabilitatii 
1.1. Sistemul informational economic 
1.2. Argument privind caracterul stiintific al contabilitatii 
1.3. Tipuri de sisteme contabile 
1.4. Evidenta economica 

 2   Expunerea, 
prelegerea, explicatia, 
conversatia, 
exemplificarea, 
demonstratia, 
problematizarea, 
argumentarea, 
calcularea, rezolvarea, 
dezbaterea.  

 2. Subiectul contabilitatii – unitatile patrimoniale  
2.1. Unitatea patrimoniala 
2.2. Unitatea economica  

 2  

 3. Patrimoniul – obiect al contabilitatii. Activele patrimoniale  2  

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. 
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3.1. Conceptii privind obiectul contabilitatii 
3.2. Activele imobilizate 
3.3. Activele circulante  
 4. Patrimoniul – obiect al contabilitatii. Pasivele patrimoniale 
4.1. Pasivele patrimoniale 
4.2. Procesele economice 

 

 2  

 5. Principiile şi procedeele metodei contabilitatii 
5.1. Principiile metodei contabilitatii 
5.2. Procedeele metodei contabilitatii 

 2  

 6. Principiile contabilitatii 
6.1. Principiile contabilitatii   

 2  

 7. Situatiile financiare ale unitatilor patrimoniale. Bilantul contabil  
7.1. Notiunea de bilant 
7.2. Conceptiile bilantiere 
7.3. Modificarile bilantiere 
7.4. Teoriile bilantiere 

 2  

 8. Situatiile financiare ale unitatilor patrimoniale. Contul de profit si 
pierdere 
8.1. Contul de profit si pierdere 
8.2. Situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de 

trezorerie, notele explicative la situatiile financiare 

 2  

 9. Contul 
9.1. Concept si functii 
9.2. Forma, tipurile si continutul contului 
9.3. Reguli de functionare a conturilor 
9.4. Dubla inregistrare si corespondenta conturilor 

 2  

 10. Planul de Conturi General 
10.1. Clasificarea conturilor si planul de conturi general      

 2  

 11. Balanta de verificare 
11.1. Concept si functii 
11.2. Tipologia balantei de verificare 

 

 2  

 12. Documentarea contabila si formele de inregistrare contabila 
12.1. Documentele contabile 
12.2. Circuitul documentelor 
12.3. Registrele contabile 
12.4. Formele de inregistrare contabila  

 2  

 13. Evaluarea contabila   
13.1. Concept si principii privind evaluarea contabila 
13.2. Tipuri de evaluare contabila   

 2  

 14. Inventarierea   
14.1. Notiune si functii 
14.2. Clasificarea inventarierii 
14.3. Etapele inventarierii 

 2  

Bibliografie9   
1. Barglazan Diana, Microeconomie: concepte, indicatori, aplicatii, Editura Eurostampa, Timisoara 2007 
2. Vartolomei Mihaela, „Aplicatii practice ale teoriei bazelor contabilitatii”, Editura Politehnica, Timisoara 2007 
3. Vartolomei Mihaela, Foldvary Schramko Kinga Hanna, Bazele contabilitatii. Note de curs. Aplicatii pentru seminar, Editura 
Eurostampa, Timisoara, 2009   
 

8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare 
 1. Argument privind caracterul stiintific al contabilitatii. Teste grila 
2. Subiectul contabilitatii – unitatile patrimoniale. Exemple. Teste grila 
3. Patrimoniul – obiect al contabilitatii. Activele patrimoniale. Teste 
grila. Aplicatii  
4. Patrimoniul – obiect al contabilitatii. Pasivele patrimoniale. Teste 
grila. Aplicatii 
5. Patrimoniul – obiect al contabilitatii. Aplicatii comune 

 2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

 Exercitiul, conversatia, 
explicatia, exemple, 
analiza si sinteza, 
demonstratie, studiul 
de caz, simularea, 
prezentari PPT, 

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. 
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:”. 

 

                                                           



6. Principiile si procedeele metodei contabilitatii. Principiile 
contabilitatii. Teste grila 
7. Bilantul contabil. Teste grila. Aplicatii  
8. Contul de profit si pierdere si bilantul contabil. Teste grila. Aplicatii 
9. Contul. Teste grila. Aplicatii 
10. Planul de Conturi General. Teste grila. Aplicatii 
11. Balanta de verificare. Teste grila. Aplicatii 
12. Documentarea contabilă şi formele de înregistrare contabilă. 
Teste grile 
13. Evaluarea contabilă. Teste grile. Aplicaţii 
14. Inventarierea. Teste grile. Aplicaţii de sinteză   

2 
2 
2 
2 
 
2 
2 
2  

metoda proiectelor, 
aplicatii practice, 
dezvoltarea de strategii 
de optimizare a 
rezultatelor, analiza 
comparativa.  

      
      
      
         
         
         
         
         
Bibliografie11    
1. Barglazan Diana, Microeconomie: concepte, indicatori, aplicatii, Editura Eurostampa, Timisoara 2007 
2. Vartolomei Mihaela, „Aplicatii practice ale teoriei bazelor contabilitatii”, Editura Politehnica, Timisoara 2007 
3. Vartolomei Mihaela, Foldvary Schramko Kinga Hanna, Bazele contabilitatii. Note de curs. Aplicatii pentru seminar, Editura 
Eurostampa, Timisoara, 2009 
  

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

•  Continutul disciplinei este adaptat specificului programului de studii si a fost stabilit în urma discutiilor cu reprezentanti ai 
comunitatii academice si ai mediului profesional.  

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs 

  Teste grila cu circa 30 
intrebari sau 6 intrebari 
grupate pe trei grupe, 1 
subiect aplicatie de sinteza 
Nota de promovare, minim 5 
Nota 5 pentru cunostinte 
minime de baza (50% 
raspunsuri corecte) 
Nota 10 pentru tratarea 
exhaustiva a tuturor 
subiectelor utilizand 
informatiile din curs si cele 
din bibliografie 
Recunostere progresiva a 
subiectelor 
Sala planificata de decanat   

 Evaluare distribuita, 2 examinatori   50%  

10.5 Activităţi aplicative  S:    1 lucrare dintr-o aplicatie 
globala 60%, 1 proiect 20%, 
activitate (teme de casa, 
prestatie - participari active si 
calitative la curs si seminar, 
prezentarea unor teme, etc) 

 Scris si oral   50%  

11 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei. 

 

                                                           



20%   
 L:             
 P:             
 Pr:                 
10.6 Standard minim de performanţă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică stăpânirea lui) 
•  Obtinerea minim 5 concomitent la ambele componente (examen si seminar) 
• Exprimare corespunzatoare si utilizarea corecta a notiunilor si conceptelor din stiintele economice in general, contabilitate in 

special, in stiintele ingineresti si de antreprenoriat.  
• Elaborarea si tehnoreactarea in format electronic a unui proiect de specialitate pe o tema data si in restrictii de timp, 

aplicand principiile, normele si valorile eticii profesionale   

 
 
 

Data completării Titular de curs 
(semnătura) 

Titular activităţi aplicative 
(semnătura) 

  05.09.2014   
…………………….……… 

 
…………………….……… 

 
 
Director de departament 

(semnătura) 
Data avizării în Consiliul Facultăţii12 Decan 

(semnătura) 
 

…………………….……… 
     

…………………….……… 
 

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

 

                                                           



FIŞA DISCIPLINEI1 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea Politehnica Timisoara  
1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management in Productie si Transporturi / Mecanica si Rezistenta 

Materialelor 
1.3 Catedra ▬ 
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)  Inginerie si Management / 230 
1.5 Ciclul de studii  Licenta  
1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea  Inginerie economica industriala / 10 / Inginer  

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei  Rezistenta Materialelor  
2.2 Titularul activităţilor de curs  S.L.dr.ing. Negru Radu Marcel  
2.3 Titularul activităţilor aplicative5  S.L.dr.ing. Negru Radu Marcel  
2.4 Anul de studiu6  2  2.5 Semestrul  4  2.6 Tipul de evaluare  E  2.7 Regimul disciplinei  Obligatorie  

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

3.1 Număr de ore pe săptămână  5  , din care:    3.2 curs  3  3.3 seminar/laborator/ proiect/practică  2  
3.4 Total ore din planul de învăţământ  70  , din care:  3.5 curs  42  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  20  
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  4  
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  14  
Tutoriat  4  
Examinări  9  
Alte activităţi  (consulatii)   14  
Total ore activităţi individuale  65  
3.8 Total ore pe semestru7  135  
3.9 Numărul de credite  4  

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum •    
4.2 de competenţe •    

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului •  Sala mare, Materiale suport: laptop, proiector, tabla.  
5.2 de desfăşurare a activităţilor practice •  Sala de seminar, tabla, birotica corespunzatoare (calculator stiintific).  

 
6. Competenţe specifice acumulate 

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. 

 

                                                           



Competenţe 
profesionale8 

•  Efectuarea de calcule, demonstratii si aplicatii, pentru rezolvarea de sarcini specifice ingineriei si 
managementului pe baza cunostintelor din stiintele fundamentale si ingineresti; 

• Elaborarea si interpretarea documentatiei tehnice, economice si manageriale; 
• Utilizarea aplicatiilor software si a tehnologiilor informationale pentru rezolvarea de sarcini specifice ingineriei 

si managementului; 
• Proiectarea tehnico-economica si imbunatatirea produselor si proceselor industriale.  

Competenţe 
transversale 

•    

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei 

•  Insusirea de catre studenti a cunostintelor necesare efectuarii calculului de rezistenta a 
pieselor si structurilor , in regim static si dinamic, in proiectarea tehnica si elaborarea 
documentatiei tehnice. Aceste cunostinte constituie o baza pentru intelegerea si 
abordarea unor aspecte specifice predate la cursurile din anii superiori.  

7.2 Obiectivele specifice 

•  Formarea deprinderilor de calcul pentru verificarea, dimensionarea si capacitatea 
portanta a elementelor de rezistenta; 

• Identificarea tipurilor de solicitari statice si variabile si alegerea metodelor de calcul 
specifice diferitelor situatii practice.  

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 
1. Caracteristici geometrice ale sectiunilor plane (definitii, variatia 

momentelor de inertie in raport cu axe paralele si cu axe rotite)  
 3   Prelegerea, 

prezentarea logica si 
deductiva sustinute de 
prezentari PPT, 
conversatia, 
dezbaterea, 
problematizarea si 
studiul de caz.   

2. Intinderea si compresiunea monoaxiala a barelor drepte 
(caracteristici mecanice ale materialelor, bare de egala 
rezistenta, sisteme static nedeterminate)  

 4  

3. Forfecarea elementelor de rezistenta de grosime mica (tensiuni si 
deformatii la forfecare, calculul imbinarilor) 

 3  

4. Incovoierea grinzilor drepte (formula lui Navier, formula lui Juravski, 
grinzi de egala rezistenta, lunecarea longitudinala)  

 5  

5. Torsiunea pieselor cu sectiune circulara (calculul barelor de 
sectiune circulara, sisteme static nedeterminate la torsiune)  

 3  

6. Starea plana de solicitare. Teorii de rezistenta   2  
7. Solicitari compuse (incovoierea oblica, intinderea si compresiunea 

excentrica, incovoierea cu rasucire)  
 5  

8. Calculul barelor curbe   2  
9. Metode energetice pentru calculul deplasarilor (metoda Mohr-

Maxwell, calculul sistemelor static nedeterminate – metoda 
eforturilor)  

 5  

10. Solicitari dinamice    2  
11. Flambajul barelor drepte (formula lui Euler, limitele de aplicare a 

formulei lui Euler, calculul la flambaj)  
 4  

12. Oboseala materialelor (curba de durabilitate, factorii care 
influenteaza rezistenta la oboseala, calculul la oboseala)  

 4  

      
      

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. 
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Bibliografie9  1. Negut Nicolae, Rezistenta Materialelor. Teorie si Aplicatii, Editura Politehnica, Timisoara, 2003. 
2. Faur Nicolae, Mecanica Materialelor. Notiuni fundamentale, statica, solicitari simple, Editura Politehnica, Timisoara, 2005. 
3. Silaghi-Perju Dana, Fundamente de Inginerie Mecanica. Teorie si Aplicatii, Editura Politehnica, Timisoara, 2013. 
4. Gere M. James, Goodno J. Barry, Mechanics of Materials, 8th ed., Cengage Learning, 2013. 
 
  
 
8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare 
1. Diagrame de eforturi (diagrame de eforturi pentru bare drepte 

plane, pentru grinzi Gerber si pentru bare cotite plane)  
 4   Expunere tema, 

problematizare, studiu 
de caz, rezolvarea de 
probleme specifice. 

2. Caracterisitici geometrice ale sectiunilor plane (calculul 
caracteristicilor geometrice ale sectiunilor plane)  

 2  

3. Calculul barelor drepte la tractiune si la rasucire   2  
4. Calculul grinzilor drepte la incovoiere   4  
5. Calculul la forfecare (calculul imbinarilor nituite, imbinarilor cu pana 

si imbinarilor sudate)  
 3     

6. Calculul la solicitari compuse (calculul la intindere excentrica, 
calculul laincovoiere cu rasucire)  

 4     

7. Calculul deplasarilor prin metode energetice (aplicatii la formula lui 
Mohr-Maxwell)  

 3     

8. Calculul la flambaj (calculul in domeniul elastic, calculul in domeniul 
elasto-plastic)  

 2     

9. Calculul barelor curbe (aplicatii la formula lui Winkler). Calculul la 
solicitari dinamice.  

 4     

Bibliografie11  1. Dobre Ionel, Sisak Iuliu, Silaghi-Perju Dana, Negru Radu, Rezistenta Materialelor. Probleme pentru examen, 
Editura Marineasa, Timisoara, 2002. 
2.Tripa Pavel, Hluscu Mihai, Rezistenta Materialelor. Notiuni Fundamentale si Aplicatii, volumul 1, Editura Mirton, Timisoara, 
2006. 
3. Pavel, Hluscu Mihai, Rezistenta Materialelor. Notiuni Fundamentale si Aplicatii, volumul 2, Editura Mirton, Timisoara, 2007. 
4. Tudose Ion, Constantinescu Dan Mihai, Stoica Madalina, Rezistenta Materialelor. Aplicatii, Editura Tehnica, Bucuresti , 1990. 
 
 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

• Majoritatea angajatorilor din domeniul aferent programului (Continental Timisoara, Takata Arad, Flextronics Timisoara, 
Inteliform Timisoara, s.a.) solicita competente si cunostinte de Rezistenta materialelor.   

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs 

 Rezolvarea unor subiecte 
aferente continutului cursului   

 Examen scris, 2 examinatori interni, 5 
subiecte (2 de teorie si 3 probleme), pentru 
nota 5 la examen fiind obligatorie obtinerea 
mediei 5 la ambele categorii de subiecte.  

 50%  

10.5 Activităţi aplicative  S:   Prezenta si raspunsurile 
la seminar, notele la cele 
doua teste din seminar, 
rezolvarea temelor de casa.  

 Nota activitatilor aplicative reprezinta media 
notelor obtinute la teste si la raspunsurile din 
seminar.  

 50%  

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

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. 
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. 

 

                                                           



•  Minim nota 5 la examenul scris si minim nota 5 pentru activitatile aplicative.   

 
 
 

Data completării Titular de curs 
(semnătura) 

Titular activităţi aplicative 
(semnătura) 

15.09.2014    
…………………….……… 

 
…………………….……… 

 
 
Director de departament 

(semnătura) 
Data avizării în Consiliul Facultăţii12 Decan 

(semnătura) 
 

…………………….……… 
     

…………………….……… 
 

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

 

                                                           



FIŞA DISCIPLINEI1 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea POLITEHNICA Timisoara  
1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management in Productie si Transporturi / Management  
1.3 Catedra ▬ 
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4) Inginerie si Management/230  
1.5 Ciclul de studii  licenta  
1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea Inginerie economica industriala/10 /Inginer 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei  Marketing  
2.2 Titularul activităţilor de curs  Prof.dr.ing. Monica Izvercian  
2.3 Titularul activităţilor aplicative5  As.dr. Sabina Potra 
2.4 Anul de studiu6  3  2.5 Semestrul  1  2.6 Tipul de evaluare  ES  2.7 Regimul disciplinei Ob  

 
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  25  
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  10  
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20   
Tutoriat  2  
Examinări  3  
Alte activităţi       
Total ore activităţi individuale  60  
3.8 Total ore pe semestru7  116  
3.9 Numărul de credite  4  

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum •  Analiza economico-financiara; Statistica matematica 
4.2 de competenţe •    

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului •    
5.2 de desfăşurare a activităţilor practice •  se finalizeaza cu proiectul studiului de piata 

 
6. Competenţe specifice acumulate 

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. 

 

                                                           



Competenţe 
profesionale8 

• Elaborarea şi interpretarea documentaţiei tehnice, economice şi manageriale. 
• Utilizarea aplicaţiilor software şi a tehnologiilor informaţionale pentru rezolvarea de sarcini specifice 

ingineriei şi managementului. 

Competenţe 
transversale 

• Aplicarea, în mod responsabil, a principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în 
realizarea sarcinilor profesionale şi identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor 
disponibile, a etapelor de lucru, a duratelor de execuţie, a termenelor de realizare aferente 
şi a riscurilor aferente. 

• Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridisciplinară şi aplicarea de 
tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei. 

• Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi utilizarea eficientă, pentru propria 
dezvoltare, a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională 
asistată (portaluri Internet, aplicaţii software de specialitate, baze de date, cursuri on-line 
etc.) atât în limba romană, cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională 

•  

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei •  Familiarizarea cu conceptele de marketing 
7.2 Obiectivele specifice • Proiectarea, realizarea, distribuirea si vanzarea „produsului” potrivit nevoilor clientilor   

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 
Notiuni introductive legate de conceptul de marketing, 2     prelegere  
 Comportamentul cumparatorului. Procesul deciziei de cumparare 2   
 Factori explicativi si model de comportare in cumpararea produselor 2   
 Studiul de piata. Elaborarea studiului sau a cercetarii de marketing 2   
 Sistem de informatii in marketing (SIM) 2   
Piata. Notiuni despre piata 2   
Previziunea de vanzarii 2   
Clientela intreprinderii. Piata industriala 2   
Piata de distributie   2   
Notiunea de produs 2   
Gestiunea produselor individuale 2   
Gestiunea gamelor de produse   2   
Ciclul de viata al produsului si strategiile de marketing 2   
Lansarea de noi produse 2   
Bibliografie9   Izvercianu Monica, Elemente de Marketing, Editura Solness, 2009 
Kotler Philip, Marketing management, Prentice Hall: Pearson Education Limited, 2009 
Geoff Lancaster & Paul Reynolds, Marketing, British Library, 2013 
Gary L. Lilien, Arvind Rangaswamy & Arnaud De Bruyn, Principles of Marketing Engineering, 2nd Edition, 2013.  
 

8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare 
Procesul decizional de cumparare- Studiu de caz ( ex. McDonald’s 

Corporation)     
 2   Dezbaterea 

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. 
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. 
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:”. 
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Cercetari de marketing – Realizarea unui chestionar  2   Studii de caz 
 
Brainstorming  

Segmentarea pietei – Segmentarea pietei pentru produsul A, 
pozitionarea si repozitionarea. 

 4  

Ciclul de viata al produsului A  2  
Piata- Cota de piata    2    
 Piata – Capacitatea pietei  2    
 Rata de saturatie si de penetrare a pietei    2    
Simulari utilizand Entrepreneur BP (Business Plan), Entrepreneur SP 

(Strategic Plan), Entrepreneur MP (Marketing Plan) 
 4  Simularea   

Realizare si predare proiect „ studiu de piata” pentru produsul A  8   Proiect 
Bibliografie11   Izvercianu Monica, Elemente de Marketing, Editura Solness, 2009 
Kotler Philip si Armstrong Gary, Principles of Marketing, 14°editie, Pearson Prentice Hall, 2012 
Zubin Sethna, Rosalind Jones & Paul Harrigan, Entrepreneurial Marketing:Global Perspectives, Emerald Group Publishing, 2013.  

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

•  In vederea schitarii continutului disciplinei /laborator/proiect si alegerii metodelor de predare, in „Consortiul de Inginerie 
Economica din Romania„ au avut loc discutii cu reprezentantii a 28 universitati tehnice de stat care au in curricula 
universitara domeniul „Inginerie si Management”, alegandu-se variantele optime. De asemeni s-au realizat studii de piata 
privind nevoile angajatorilor vis-a-vis de inginerul economist.  

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs 

 - Elaborarea si interpretarea 
documentatiei de marketing 
 - Determinarea nevoilor 
clientilor/beneficiarilor 
necesare proiectarii tehnice 
si financiare la nivel de 
afacere,pentru o situatie 
data 
 - Segmentarea pietei 
industriale pentru 
„produsele” sistemelor 
economice de 
sector,previziuni de vanzari 
 - Lansarea de noi produse 
necesare elaborarii de 
proiecte ce urmaresc luarea 
de decizii  

 examen  60%   

10.5 Activităţi aplicative  S:             
 L:             
 P:             
 Pr:   insusirea problematicii, 

capacitatea de identificare a 
nevoilor consumatorilor si 
capacitatea de a utiliza 
corect metode si modele de 
evaluare si segmentare a 
pietei       

 Prezentare si sustinere proiect   40%  

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

•  Rezolvare, elaborare studii de piata si lansare de produse    .  

 

11 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei. 

 

                                                           



 
 

Data completării Titular de curs 
(semnătura) 

Titular activităţi aplicative 
(semnătura) 

     
…………………….……… 

 
…………………….……… 

 
 
Director de departament 

(semnătura) 
Data avizării în Consiliul Facultăţii12 Decan 

(semnătura) 
 

…………………….……… 
     

…………………….……… 
 

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

 

                                                           



FIŞA DISCIPLINEI1 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea POLITEHNICA dinTimisoara  
1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management in Productie si Transporturi / Management  
1.3 Catedra ▬ 
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4) Inginerie și management/ 230  
1.5 Ciclul de studii  licenta  
1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea Inginerie economică industrială / 10/Inginer 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Contabilitatea întreprinderii   
2.2 Titularul activităţilor de curs Şef Lucrări Dr. Artene Alin Emanuel   
2.3 Titularul activităţilor aplicative5  Şef Lucrări Dr. Artene Alin Emanuel  
2.4 Anul de studiu6 3   2.5 Semestrul  5  2.6 Tipul de evaluare  ED  2.7 Regimul disciplinei Ob   

 
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  10  
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  28  
Tutoriat  2  
Examinări  2  
Alte activităţi     6  
Total ore activităţi individuale  64  
3.8 Total ore pe semestru7  120  
3.9 Numărul de credite  4  

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum •  Bazele contabilității  
4.2 de competenţe •    

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului •  Sala de curs cu videoproiector  
5.2 de desfăşurare a activităţilor practice •    

 
6. Competenţe specifice acumulate 

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. 

 

                                                           



Competenţe 
profesionale8 

• C2. Elaborarea şi interpretarea documentaţiei tehnice, economice şi manageriale. 
• C4. Evaluarea economică, planificarea şi conducerea proceselor şi a sistemelor logistice şi de 

producţie. 
• C5. Gestiunea resurselor organizaţiei, asigurarea calităţii producţiei şi managementul dezvoltării 

organizaţionale.  
• C6. Proiectarea tehnico-economică şi îmbunătăţirea produselor şi proceselor industriale. 
•  

Competenţe 
transversale 

•  

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei 

• Familiarizarea cu principalele curente și abordări din domeniul contabilității întrerpinderii 
• Aprofundarea cunoştinţelor dobândite la disciplina „Bazele Contabilităţii” 

• Formarea abilităţilor necesare pentru recunoaşterea evaluarea şi prezentarea 

informaţiilor contabile în scopul realizării imaginii fidele asupra credibilităţii informaţiilor 

financiar – contabile, a poziţiei financiare şi a performanţelor unei entităţi economice   

7.2 Obiectivele specifice 

•   Dezvoltarea capacităţii studenţilor de a înţelege şi reda „viaţa reală” a unei entităţi din 
economie; 

• Crearea condiţiilor pentru aprofundarea cunoştinţelor despre diferite referenţiale contabile 
performante; 

• Încurajarea studenţilor pentru implicarea lor în activitatea de cercetare ştiinţifică în 
domeniul financiar-contabil; 

• Cunoaşterea şi implicarea studenţilor în elaborarea situaţiilor financiare intermediare şi 
anuale    

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 
 Cadrul normativ al contabilității în România   2    Expunere interactivă; 

Problematizare; 
Aplicații practice  

 Contabilitatea capitalurilor I   2  
 Contabilitatea capitalurilor II   2  
 Contabilitatea capitalurilor III   2  
 Contabilitatea imobilizărilor I   2  
 Contabilitatea imobilizărilor II   2  
 Contabilitatea stocurilor și producției în curs de execuție I    2  
 Contabilitatea stocurilor și producției în curs de execuție II   2  
 Contabilitatea decontărilor cu terții I   2  
 Contabilitatea decobntărilor cu terții II   2  
 Contabilitatea decontărilor cu terții III   2  
 Contabilitatea trezoreriei   2  
 Contabilitatea cheltuielilor și veniturilor   2  
 Contabilitatea extrabilanțieră și situațiile financiare anuale   2  

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. 
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Bibliografie9   1.Ineovan F., Domil A., Contabilitate financiară, Ed. Solness, Timișoara 2011 ; 
                   2.Sabău C., Trif V., Artene A., Bazele contabilității, Ed. Eurostampa, Timișoara 2010 
                   2. Mateș D. și colab., Contabilitate financiară. Concepte de bază. Tratamente specifice., Studii de caz, Ediția a II-a 
revizuită și adăugită, Ed. Mirton, Timișoara, 2012  
                   3. Feleagă N., Ionașcu I., Contabilitate financiară, Ed. Economică, București 
                   4. ***OMFP NR. 3.055/2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene 
                   5. ***Legea societăţilor comerciale nr. 31/1991 republicată în M.O. nr. 1066/17.11.2004 cu modificările şi completările 
ulterioare 
                   6. ***Legea contabilităţii nr. 82/1991 republicată în M.O. nr. 48/14.01.2005 cu modificările şi completările ulterioare.  
 
8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare 
 Cadrul normativ al contabilității întreprinderii în România   2    Aplicații practice și/ 

sau studii de caz   Contabilitatea capitalurilor   2  
 Contabilitatea imobilizărilor   6  
 Contabilitatea stocurilor și producției în curs de execuție   4  
 Contabilitatea decontărilor cu terții   4   Aplicații practice și/ 

sau studii de caz  
 Contabilitatea decontărilor cu terții   4   Aplicații practice și/ 

sau studii de caz  
 Contabilitatea trezoreriei   2   Aplicații practice și/ 

sau studii de caz  
 Contabilitatea cheltuielilor și veniturilor   2   Aplicații practice și/ 

sau studii de caz  
 Situațiile financiare anuale   2   Aplicații practice și/ 

sau studii de caz  
Bibliografie11   1.Ineovan F., Domil A., Contabilitate financiară, Ed. Solness, Timișoara 2011 ; 
                   2.Sabău C., Trif V., Artene A., Bazele contabilității, Ed. Eurostampa, Timișoara 2010 
                   2. Mateș D. și colab., Contabilitate financiară. Concepte de bază. Tratamente specifice., Studii de caz, Ediția a II-a 
revizuită și adăugită, Ed. Mirton, Timișoara, 2012  
                   3. Feleagă N., Ionașcu I., Contabilitate financiară, Ed. Economică, București 
                   4. ***OMFP NR. 3.055/2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene 
                   5. ***Legea societăţilor comerciale nr. 31/1991 republicată în M.O. nr. 1066/17.11.2004 cu modificările şi completările 
ulterioare 
                   6. ***Legea contabilităţii nr. 82/1991 republicată în M.O. nr. 48/14.01.2005 cu modificările şi completările ulterioare 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

•  Conținutrul cursului ține seama de exigențele angajatorilor și de standardele profesionale pe care absolvenții trebuie să le 
atingă pentru a se integra pe piața muncii.  

• Conținutul disciplinei este în concordanță cu cerințele organismelor profesionale din domeniul financiar-contabil (Corpul 
experților Contabili și a Contabililor Autorizați din România, Camera Consultanților Fiscali  și Camra Auditorilor Financiari din 
România). Pentru adaptarea la cerințele pieței muncii a conținutului disciplinei, au avut loc întâniri cu reprezentanți ai 
mediului de afaceri.  

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs 

  Aplicarea noțiunilor și 
verificarea modului de 
înțelegere a aspectelor 
contabile însușite pe 
parcursul semestrului   

 Evaluare Distribuită    67%  

10.5 Activităţi aplicative  S:     Aplicarea noțiunilor și 
verificarea modului de 
înțelegere a aspectelor 
contabile însușite pe 
parcursul semestrului, pe 

 Teste pe parcurs 
Participare la seminar   

 33%  

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. 
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. 

 

                                                           



baza aplicațiilor și/ sau 
studiilor de caz  

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

•  Cunoașterea noțiunilor fundamentale și aplicarea acestora pe filiere de înregistrări contabile; 
• Înțelegerea fenomeneleor contabile în vederea evaluării, recunoașterii și înțelegerii informațiilor contabile, a poziției 

financiare și a performanțelor unei întreprinderi; 
• Aplicarea reglementărilor contabile în vederea elaborării situațiilor financiare ale întreprinderii  

 
 
 

Data completării Titular de curs 
(semnătura) 

Titular activităţi aplicative 
(semnătura) 

 18.11.2013      
…………………….……… 

 
…………………….……… 

 
 
Director de departament 

(semnătura) 
Data avizării în Consiliul Facultăţii12 Decan 

(semnătura) 
 

…………………….……… 
     

…………………….……… 
 

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

 

                                                           



FIŞA DISCIPLINEI1 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea POLITEHNICA Timisoara  
1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management in Productie si Transporturi / Management  
1.3 Catedra ▬ 
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)  Inginerie si Management / 230  
1.5 Ciclul de studii  licenta  
1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea Inginerie economica industriala/ 10 / Inginer   

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Bazele managementului 2   
2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. univ. dr. ec. ing. Marian MOCAN   
2.3 Titularul activităţilor aplicative5  S.l.dr.ing. Gabriela NEGRU STRAUTI  
2.4 Anul de studiu6  III   2.5 Semestrul 1   2.6 Tipul de evaluare  ES   2.7 Regimul disciplinei  Obligatorie  

 
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  24  
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  8  
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  26  
Tutoriat  6  
Examinări  6  
Alte activităţi       
Total ore activităţi individuale  70  
3.8 Total ore pe semestru7  126  
3.9 Numărul de credite  4  

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum •  Bazele managementului I, Algebra si geometrie, Analiza matematica, Cercetari 
operationale, Comunicare si relatii interumane, Teoria si ingineria sistemelor, 

4.2 de competenţe •  Algebra, comunicare   

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului •  Sala cu videoproiector (folosesc laptop propriu)  
5.2 de desfăşurare a activităţilor practice •  Sala seminar  

 
6. Competenţe specifice acumulate 

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. 

 

                                                           



Competenţe 
profesionale8 

• C2 -  Elaborarea si interpretarea documentatiei tehnice, economice si manageriale.  
• C4 - Evaluarea economica, planificarea si conducerea proceselor si a sistemelor logistice si de productie 
• C5 - Gestiunea resurselor  organizatiei, asigurarea calitatii productiei si managementul dezvoltarii 

organizationale 
• C6 - Proiectarea tehnico economica si imbunatatirea produselor si proceselor industriale 

Competenţe 
transversale 

• Aplicarea, în mod responsabil, a principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în realizarea 
sarcinilor profesionale şi identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, a etapelor 
de lucru, a duratelor de execuţie, a termenelor de realizare aferente şi a riscurilor aferente. 

• Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridisciplinară şi aplicarea de tehnici de 
relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei. 

• Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi utilizarea eficientă, pentru propria dezvoltare, a 
surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată (portaluri 
Internet, aplicaţii software de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) atât în limba romană, 
cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională.   

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei 
•  Obiectivul general al disciplinei BAZELE MANAGEMENTULUI 2 este de a dezvolta/cultiva 

studentilor competente profesionale (cunostinte si abilitati, precum si un mod de 
comportament determinat de valori si atitudini noi impuse de specificul 
managementului performant) in domeniile conducerii unei organizatii  

7.2 Obiectivele specifice 
•  Devoltarea abilitatilor de gestionare a unor situatii concrete in cadrul lucrului in echipa, 

planificarea manageriala si analiza rezultatelor obtinute de organizatie in contextul 
noilor provocari economice, a globalizarii si a transformarilor economico-sociale actuale 

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 
 INTREPRINDEREA CA SISTEM ECONOMIC; Intreprinderea ca 

system, eficienta, eficacitatea si economia de resurse, 
managementul timpului   

 4   Expunerea, 
prelegerea, explicatia, 
modelarea insotite de 
mijloace tehnice 
vizuale si auditive 
(laptop, 
videoproiector, statie 
de aplificare cu 
microfoane si boxe 
pentru expunerea 
slide-urilor continand 
notiunile, informatiile 
si cunoastintele 
structurate pe fiecare 
capitol de curs, 
precum si a unor filme 
documentar-
demonstrative pentru 
partea de manipulare, 
pachetizare, 
paletizare). De 
asemenea, studentii 
au la dispozitie, in 
biblioteca universitara, 
suportul de curs tiparit 
pe care il parcurg in 
timpul orelor, 
preluand prin notite 
elementele explicative 
suplimentare sau a 
celor de noutate 

 ORGANIZATIILE SI ROLUL LOR IN SOCIETATE;  Tipurile de 
organizatii si caracteristicile acestora cu accent pe cele 
economice si cele de sprijinire a mediului economic  

 4  

 FACTORII MEDIULUI EXTERN; Analiza factorilor mediului extern in 
contextual globalizarii  

 2  

 MODALITATI SI TEHNICI DE CRESTERE A DIMENSIUNILOR UNEI 
FIRME; dimensiunea firmelor, graficul capacitate de productie – 
costul mediu pe termen lung, tipuri de cresteri si conditii de 
aplicare   

 4  

 SISTEME METODE SI TEHNICI DE MANAGEMENT UTILIZATE IN 
ECONOMIE; Elementele sistemului de management, metode de 
management, tehnici de management  

 2  

 DECIZIA SI PROCESUL DECIZIONAL; Etapele procesului 
decizional, clasificare deciziilor, importanta deciziei in 
management  

 2  

 NOTIUNI DE MANAGEMENT SI PLANIFICARE STRATEGICA; 
Caracteristicile obiectivelor, tipuri de obiective, etapele realizarii 
unui plan strategic, matricea Boston Consulting Group, tipuri de 
strategii   

 4  

 MANAGEMENTUL SCHIMBARII; Etapele schimbarii, fortele care 
actioneaza in cazul schimbarii,    

 4  

MANAGEMENTUL MEDIULUI SI A DEZVOLTARII SUSTENABILE; 
Definitia dezvoltarii sustenabile, conceptul de responsabilitate 
sociala a companiilor, managementul deseurilor   

 2  

      

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. 
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      introduse de cadrul 
didactic. 
Formele de 
organizare a 
procesului de 
invatamant sunt: 
Activitati frontale, 
care cuprind: cursul, 
partial activitatea de la 
proiect (in cazul 
explicatiilor); 
Activitati de grup 
dirijate care includ: 
consultatiile, realizate 
in comun de stundeti 
(organizare in binom) 
si cadrul didactic; 
Activitati individuale 
cuprind studiul 
individual (in vederea 
pregatirii evaluarii), 
studiul în biblioteca, 
lectura suplimentara si 
de completare (la 
sugestia cadrului 
didactic; tituri 
existente in biblioteca 
universtara).  

      
      
      

Bibliografie9   Mocan M., s.a. – Management. Manual de excelenta in afaceri, ISBN 978-973-620-307-7,  Editura Eurobit, 
Timisoara, 2007 

Mocan M. s.a. Viziune moderna asupra elementelor de management, comunicare si logistica in organizatii, ISBN , 978-973-602-
401-6, Editura Brumar, Timisoara, 2008    
Mocan M. s.a. Manual de bune practici in domeniul conducerii si organizarii modern a muncii, ISBN , 978-973-620-944-4, 
Editura Eurobit, Timisoara, 2012 
Paicu G., Creativitatea – fundamente, secrete si strategii, ISBN 978-606-520-878-0, Editura Pim, Iasi, 2010 
 
 
8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare 
 Proiect: Proiect pe grupa de maxim 3 studenti care fac un plan de 

afaceri pentru infiintarea unei firme 
 

 24  Enun tul proiectului se 
face de asistent, 
fiecare grupa de lucru 
avand date specifice. 
De-a lungul 
semestrului se prezinta 
anumite parti mai 
dificile din proiect si se 
lamuresc intrebarile 
aparute. Notarea se va 
face si cu cel putin 1 
nota intermediara 
pentru a incuraja 
studentii sa lucreze 
continuu  

 Prezentare proiectului si feedback dat studentilor   4  
     
  
 

   

         
         
         
         
         

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. 
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:”. 

 

                                                           



Bibliografie11   Cartile de la curs + date specifice de pe Internet  

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

•  Tematica abordata se coroboreaza cu asteptari ale angajatorilor relativ la implementarea conceptelor moderne de 
management si de eficientizare a firmelor. De asemenea se vor detalia caracteristicile noilor tipuri de organizatii de tip 
cluster care isi fac loc tot mai pregnant in mediul economic actual.l 

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs 

  - tratarea completa si 
corecta a subiectelor 
teoretice    

Evaluarea formatoare – insoteste 
parcursul didactic (la proiect si la curs) si are 
la baza feed-back-ul cerut de 
profesor/student asupra unor probleme 
punctuale; aceasta forma de evaluare are rol 
de reglare şi autoreglare a activităţii cu 
sprijunul ambilor parteneri ai acţiunii 
educationale; Evaluarea sumativă – 
realizata la sfarsitul perioadei de instruire 
printr-o proba de testare a competentelor 
dobandite, sub forma unui EXAMEN SCRIS și 
rezolvarea a 2 subiecte relative la 
cunostintele cuprinse in cursul predat.  

 0,6  

10.5 Activităţi aplicative  S:             
 L:             
 P:             
 Pr:           Evaluarea formatoare – insoteste 

parcursul didactic (la seminar si la curs) si 
are la baza feed-back-ul cerut de 
profesor/student asupra unor probleme 
punctuale; aceasta forma de evaluare are rol 
de reglare şi autoreglare a activităţii cu 
sprijunul ambilor parteneri ai acţiunii 
educaţionale; Evaluarea sumativă – 
realizata la sfarsitul perioadei de instruire 
printr-o proba de sustinere a proiectului   

 0,4  

10.6 Standard minim de performanţă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică stăpânirea lui) 
• C4 - Elaborarea de proiecte specifice privind managementul; C6. Proiectarea unei firme noi; C2 Evaluarea unei 

documentatii manageriale C5 cunostinte generale despre managementul dezvoltarii organizationale 
•  

 
 
 

Data completării Titular de curs 
(semnătura) 

Titular activităţi aplicative 
(semnătura) 

 10.09.2014    
…………………….……… 

 
…………………….……… 

 
 
Director de departament Data avizării în Consiliul Facultăţii12 Decan 

11 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei. 
12 Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei. 

 

                                                           



(semnătura) (semnătura) 
 

…………………….……… 
     

…………………….……… 
 

 



FIŞA DISCIPLINEI1 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea POLITEHNICA Timisoara  
1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management in Productie si Transporturi / Management  
1.3 Catedra ▬ 
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)  Inginerie si Management / 230  
1.5 Ciclul de studii  licenta  
1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea Inginerie economica industriala/ 10 / Inginer   

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Logistica   
2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. univ. dr. ec. ing. Marian MOCAN   
2.3 Titularul activităţilor aplicative5  As. ing. Sorin MAISTOR  
2.4 Anul de studiu6  III   2.5 Semestrul 1   2.6 Tipul de evaluare  ES   2.7 Regimul disciplinei  Obligatorie  

 
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  24  
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  8  
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  30  
Tutoriat  6  
Examinări  6  
Alte activităţi       
Total ore activităţi individuale  74  
3.8 Total ore pe semestru7  130  
3.9 Numărul de credite  4  

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum •  Bazele managementului I, Algebra si geometrie, Analiza matematica, Cercetari 
operationale, Comunicare si relatii interumane, Teoria si ingineria sistemelor, 

4.2 de competenţe •  Algebra, materiale si tehnologii, tehnologie, comunicare   

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului •  Sala cu videoproiector (folosesc laptop propriu)  
5.2 de desfăşurare a activităţilor practice •  Sala seminar  

 
6. Competenţe specifice acumulate 

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. 

 

                                                           



Competenţe 
profesionale8 

•  C2– – Elaborarea si interpretarea documentatiei tehnice, economice si manageriale.  
• C4– Evaluarea economica, planificarea si conducerea proceselor si a sistemelor logistice si de productie 
• C5– Gestiunea resurselor  organizatiei, asigurarea calitatii productiei si managementul dezvoltarii 

organizationale 
• C6 –Proiectarea tehnico economica si imbunatatirea produselor si proceselor industriale 

Competenţe 
transversale 

• Aplicarea, în mod responsabil, a principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în 
realizarea sarcinilor profesionale şi identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor 
disponibile, a etapelor de lucru, a duratelor de execuţie, a termenelor de realizare aferente 
şi a riscurilor aferente. 

• Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridisciplinară şi aplicarea de 
tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei. 

• Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi utilizarea eficientă, pentru propria dezvoltare, a 
surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată (portaluri 
Internet, aplicaţii software de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) atât în limba romană, 
cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională.   

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei 
•  Obiectivul general al disciplinei LOGISTICA este de a dezvolta/cultiva studentilor 

competente profesionale (cunostinte si abilitati, precum si un mod de comportament 
determinat de valori si atitudini noi impuse de specificul logisiticii) in domeniile 
proiectarii sistemelor logistice si gestiunea eficienta a resurselor organizatiei  

7.2 Obiectivele specifice •  Devoltarea abilitatilor de gestionare a unor situatii concrete in cadrul proceselor de 
aprovizionare, distributie si gestiune a stocurilor  

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 
 NOTIUNI GENERALE DESSPRE LOGISTICA. Definirea logisticii a 

sistemelor logistice, activitatile specifice ale logisticii, clasificari, 
tipuri de canale de distributie, verigile component ale unui canal 
de distributie, tipuri de comercianti si rolul lor in lanturile 
logistice   

 6   Expunerea, 
prelegerea, explicatia, 
modelarea insotite de 
mijloace tehnice 
vizuale si auditive 
(laptop, 
videoproiector, statie 
de aplificare cu 
microfoane si boxe 
pentru expunerea 
slide-urilor continand 
notiunile, informatiile 
si cunoastintele 
structurate pe fiecare 
capitol de curs, 
precum si a unor filme 
documentar-
demonstrative pentru 
partea de manipulare, 
pachetizare, 
paletizare). De 
asemenea, studentii 
au la dispozitie, in 
biblioteca universitara, 
suportul de curs tiparit 
pe care il parcurg in 
timpul orelor, 
preluand prin notite 
elementele explicative 
suplimentare sau a 
celor de noutate 

 SISTEME DE APROVIZIONARE;  Schema logica a procesului de 
aprovizionare, etapele procesului de aprovizionare,metoda ABC, 
cazuri de aprovizionare tinandu-se cont de cantitate si frecventa 
de aprovizionare  

 4  

 SISTEME DE DEPOZITARE; Tipuri de depozite, proiectarea 
depozitelor, ambalarea si pachetizarea marfurilor, paletizarea 
marfurilor echipamante de manipulare si transport intern  

 6  

 SISTEMUL JUST IN TIME; definire sistem, caracteristici, component, 
avantaje, utilizare, etc.   

 2  

 SISTEME DE TRANSPORT; Tipuri de transporturi, clasificari, 
transporturi rutiere, feroviare, maritime, fluviale, aeriene, 
transporturi prin conducte, sisteme de transport conteinerizat  

 4  

 SISTEME DE IDENTIFICARE AUTOMATA A DATELOR; 
Exploatarea acestor sisteme in lanturile logisitce, tipuri de 
sisteme utilizate, sistemele cu coduri de bare, sistemele radio, 
etc  

 2  

 EFICIENTA ECONOMICA A SISTEMELOR LOGISTICE; indicatori 
economici utilizati, metode de imbunatatire a eficientei  

 2  

 PROIECTAREA OPTIMALA A SISTEMELOR LOGISTICE; schema 
logica de proiectare, aplicabilitatea in practica   

 2  

      
      
      

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. 
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      introduse de cadrul 
didactic. 
Formele de 
organizare a 
procesului de 
invatamant sunt: 
Activitati frontale, 
care cuprind: cursul, 
partial activitatea de la 
proiect (in cazul 
explicatiilor); 
Activitati de grup 
dirijate care includ: 
consultatiile, realizate 
in comun de stundeti 
(organizare in binom) 
si cadrul didactic; 
Activitati individuale 
cuprind studiul 
individual (in vederea 
pregatirii evaluarii), 
studiul în biblioteca, 
lectura suplimentara si 
de completare (la 
sugestia cadrului 
didactic; tituri 
existente in biblioteca 
universtara).  

      
      

Bibliografie9   Mocan M., Proiectarea optimala a sistemelor logistice, ISBN 973-9441-55-6,  Editura Eurobit, Timisoara, 2001 

Mocan M. s.a. Viziune moderna asupra elementelor de management, comunicare si logistica in organizatii ISBN , 978-973-602-
401-6, Editura Brumar, Timisoara, 2008    
Hugo W., Badenhorst – Weiss J., Van Biljon E. – Supply Chain Management. Logistics in perspective, ISBN 978-0-627-02504-4, 
Van Schaik Publishers, Pretoria, 2006. 
Hugo W., Badenhorst – Weiss J., Van Biljon E. – Purchasing &Supply Chain Management, ISBN 0-627-02596, Van Schaik 
Publishers, Pretoria, 2006 
 
 
8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare 
 Proiect: Proiect pe grupa de maxim 3 studenti care vor proiecta un 

sistem logistic utilizat pentru aprovizionarea fabricii de 
autoturisme Dacia din Pitesti sau Ford din Craiova 

 

 24  Enun tul proiectului se 
face de asistent, 
fiecare grupa de lucru 
avand date specifice. 
De-a lungul 
semestrului se prezinta 
anumite parti mai 
dificile din proiect si se 
lamuresc intrebarile 
aparute. Notarea se va 
face si cu cel putin 1 
nota intermediara 
pentru a incuraja 
studentii sa lucreze 
continuu  

 Prezentare proiectului si feedback dat studentilor   4  
     
  
 

   

         
         
         
         
         

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. 
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:”. 

 

                                                           



Bibliografie11   Cartile de la curs + date specifice de pe Internet  

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

•  Tematica abordata se coroboreaza cu asteptari ale angajatorilor relativ la implementarea conceptelor moderne de 
eficiantizare a firmelor. Ultimele ajustari ale tematicii proiectului s-au facut dupa discutii cu angajatorii astfel incat la practica 
tehnologica din vara anului 3 studentii sa aiba cunostinte necesare pentru a activa intr-o firma de productie 

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs 

  - tratarea completa si 
corecta a subiectelor 
teoretice    

Evaluarea formatoare – insoteste 
parcursul didactic (la proiect si la curs) si are 
la baza feed-back-ul cerut de 
profesor/student asupra unor probleme 
punctuale; aceasta forma de evaluare are rol 
de reglare şi autoreglare a activităţii cu 
sprijunul ambilor parteneri ai acţiunii 
educationale; Evaluarea sumativă – 
realizata la sfarsitul perioadei de instruire 
printr-o proba de testare a competentelor 
dobandite, sub forma unui EXAMEN SCRIS și 
rezolvarea a 2 subiecte relative la 
cunostintele cuprinse in cursul predat.  

 0,6  

10.5 Activităţi aplicative  S:             
 L:             
 P:             
 Pr:           Evaluarea formatoare – insoteste 

parcursul didactic (la seminar si la curs) si 
are la baza feed-back-ul cerut de 
profesor/student asupra unor probleme 
punctuale; aceasta forma de evaluare are rol 
de reglare şi autoreglare a activităţii cu 
sprijunul ambilor parteneri ai acţiunii 
educaţionale; Evaluarea sumativă – 
realizata la sfarsitul perioadei de instruire 
printr-o proba de sustinere a proiectului  

0,4  

10.6 Standard minim de performanţă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică stăpânirea lui) 
• C4 - Elaborarea de proiecte specifice privind managementul sistemelor logistice; C6. Proiectarea unui system logistic 

concret; C2 Intocmirea unui graphic de aprovizionare C5 cunostinte generale despre logistica 
•  

 
 
 

Data completării Titular de curs 
(semnătura) 

Titular activităţi aplicative 
(semnătura) 

 10.09.2014    
…………………….……… 

 
…………………….……… 

 
 
Director de departament Data avizării în Consiliul Facultăţii12 Decan 

11 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei. 
12 Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei. 

 

                                                           



(semnătura) (semnătura) 
 

…………………….……… 
     

…………………….……… 
 

 



FIŞA DISCIPLINEI1 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea POLITEHNICA dinTimisoara  
1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management in Productie si Transporturi / Management  
1.3 Catedra ▬ 
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4) Inginerie si Management/230  
1.5 Ciclul de studii  licenta  
1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea Inginerie economica Industriala/10 / Inginer  

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Analiza economico-financiara   
2.2 Titularul activităţilor de curs Conf.dr.ing.,ec. Matei TAMASILA  
2.3 Titularul activităţilor aplicative5  As.dr.ing.Sabina POTRA  
2.4 Anul de studiu6 3   2.5 Semestrul 1   2.6 Tipul de evaluare  D  2.7 Regimul disciplinei  Ob  

 
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  18  
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  10  
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  17  
Tutoriat 2  
Examinări  3  
Alte activităţi       
Total ore activităţi individuale  60  
3.8 Total ore pe semestru7 116   
3.9 Numărul de credite 3   

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum •  Microeconimie, Macroeconomie, Bazele contabilitatii, Contabilitatea intreprinderii  
4.2 de competenţe •    

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului •    
5.2 de desfăşurare a activităţilor practice •    

 
6. Competenţe specifice acumulate 

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. 

 

                                                           



Competenţe 
profesionale8 

• C2 – Elaborarea si interpretarea documentatiei tehnice, economice si manageriale.  
• C4 – Evaluarea economica, planificarea si conducerea proceselor si a sistemelor logistice si de 

productie 
• C5 – Gestiunea resurselor  organizatiei, asigurarea calitatii productiei si managementul dezvoltarii 

organizationale 
• C6 – Proiectarea tehnico economica si imbunatatirea produselor si proceselor industriale  

Competenţe 
transversale 

•   
•  

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei 

 Insuşirea de către studenţi a conceptelor, instrumentelor, metodelor şi modelelor 
specifice disciplinei in scopul  formarii unei gandiri economice pragmatice 

•   

7.2 Obiectivele specifice 

  - capacitatea şi abilitatea cunoaşterii şi înţelegerii fenomenelor şi aspectelor vieţii 
economice 

-  capacitatea de a analiza conţinutul situatiilor/conjuncturilor financiare în perspectiva 
luării unor decizii manageriale 

 - aprecerea  situaţiei economico-financiare a unei 

întreprinderi şi identificarea măsurile ce se impun pentru ameliorarea ei 

•  

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 
 1.Analiza economico-financiară, delimitări conceptuale   2   Prelegere, 

exempleificare, discutii 
interactive   

 2.Analiza rezultatelor întreprinderii: Analiza rezultatelor care 
exprimă volumul activităţii de producţie  

 2  

3. Analiza rezultatelor întreprinderii: Analiza rezultatelor care 
exprimă volumul activităţi de comercializarei   

 4  

 4. Analiza rezultatelor întreprinderii: Analiza rezultatelor care 
exprimă volumul activităţi globale  

 4  

 5. Analiza rezultatelor întreprinderii: Analiza rezultatelor care 
exprimă profitabilitatea  

2   

 6. Analiza rezultatelor întreprinderii: Analiza rezultatelor care 
exprimă capacitatea de autofinantare  

 2  

7. Analiza structurii financiar patrimoniale    4  
 8. Analiza bonităţii firmei   2   
 9.Analiza echilibrului financiar   2  
10. Analiza nivelului de rentabilitate si profitabilitate      4  
      
      
      
      

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


Bibliografie9   1.M.Tamasila, Analiza economico financiara, material complex tip elearning, cvupt.ro, 2013 

             2. M.Tamasila, Analiza performantelor si diagnosticul intreprinderii; Editura Solness, Timisoara 2008. 

 3. A.Buglea, ... M.Tămăşilă ş.a., Managementul afacerilor dinamice – ghid pentru IMM-uri ; Editura Politehnica; 

Timişoara, 2007  
 
8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare 
1. Analiza performantelor economice   2   Exercitii si dezbateri   
 2.Analiza rezultatelor care exprima volumul activitatii de productie     4  
3.Analiza rezultatelor care exprima volumul activitatii de 

comercializare     
 4  

 4.Analiza rezultatelor care exprima nivelul global al activitatii    4  
 5.Analiza ratelor structurii financiar patrimoniale    4     
 6. Analiza ratelor de lichiditate si solvabilitate   4      
 7.Analiza indicatorilor de echilibrului financiar   2     
 8.Analiza ratelor de profitabilitate si rentabilitate  4      
         
Bibliografie11   1. M.Tamasila,S Maistor Analiza performantelor economice – indrumator pentru activitati practice si seminar; 
Editura Solness, Timisoara 2013 

2. M.Tamasila, Analiza economico financiara, material complex tip elearning, cvupt.ro, 2013 

            3. M.Tamasila, Analiza performantelor si diagnosticul intreprinderii; Editura Solness, Timisoara 2008.   

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

•  Mentinerea legaturii permanente cu mediul de afaceri in mod special prin derularea unor cercetari aplicative in cadrul 
firmelor, anual prin intermediul elaborarii proiectelor de finalizare studii proiectelor specifice anumitor discipline  

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs 

  Cunoasterea de către 
studenţi a conceptelor, 
instrumentelor, metodelor şi 
modelelor specifice 
disciplinei    

 Examen scris    50%  

10.5 Activităţi aplicative  S:    Capacitatea de a utiliza 
corect metodele, modelele 
specifice pentru a aprecia 
situaţia economico-
financiară a unei 

întreprinderi şi identificarea 
măsurilor ce se impun 
pentru ameliorarea eii 

 Testare prin aplicatii specifice portofoliului   50%  

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

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. 
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. 

 

                                                           



•  Minim nota 5 la examen, respectiv promovarea testelor aplicative cu nota minima de trecere 5   

 
 
 

Data completării Titular de curs 
(semnătura) 

Titular activităţi aplicative 
(semnătura) 

 01.09.2014    
…………………….……… 

 
…………………….……… 

 
 
Director de departament 

(semnătura) 
Data avizării în Consiliul Facultăţii12 Decan 

(semnătura) 
 

…………………….……… 
     

…………………….……… 
 

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

 

                                                           



FIŞA DISCIPLINEI1 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea POLITEHNICA dinTimisoara  
1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management in Productie si Transporturi / Management  
1.3 Catedra ▬ 
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4) Inginerie si Management/230  
1.5 Ciclul de studii  licenta  
1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea Inginerie economica industriala /60  

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Previziune si vanzari  
2.2 Titularul activităţilor de curs Conf.dr.ing.,ec. Matei TAMASILA  
2.3 Titularul activităţilor aplicative5  Dr.ing. Sabina POTRA  
2.4 Anul de studiu6 3   2.5 Semestrul 1   2.6 Tipul de evaluare  D  2.7 Regimul disciplinei  Obligatorie  

 
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  28  
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10  
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  17 
Tutoriat 2   
Examinări  3  
Alte activităţi       
Total ore activităţi individuale  60  
3.8 Total ore pe semestru7 116   
3.9 Numărul de credite 3   

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum •  Microeconimie, Macroeconomie, Bazele contabilitatii, Contabilitatea intreprinderii  
4.2 de competenţe •    

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului •    
5.2 de desfăşurare a activităţilor practice •    

 
6. Competenţe specifice acumulate 

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. 

 

                                                           



Competenţe 
profesionale8 

 Elaborarea şi interpretarea documentaţiei tehnice, economice şi manageriale.  
 
Evaluarea economică, planificarea şi conducerea proceselor şi a sistemelor logistice şi de 
producţie.  
 
Gestiunea resurselor organizaţiei, asigurarea calităţii producţiei şi managementul dezvoltării 
organizaţionale.  
 
Proiectarea tehnico-economică şi îmbunătăţirea produselor şi proceselor industriale.  
 
 

 

 
•  

Competenţe 
transversale 

•   

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei 

 Insuşirea de către studenţi a conceptelor, instrumentelor, metodelor şi modelelor 
specifice disciplinei in scopul  formarii unei gandiri economice pragmatice 

•   

7.2 Obiectivele specifice 

  - capacitatea şi abilitatea cunoaşterii şi înţelegerii fenomenelor şi aspectelor vieţii 
economice 

-  capacitateac de a analiza conţinutul situatiilor/conjuncturilor financiare în perspectiva 
luării unor decizii antreprenoriale 

 - aprecerea  situaţiei financiare a unei 

afaceri şi identificarea măsurile ce se impun pentru ameliorarea ei 

•  

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 
 1.Importanta informatiilor financiare pentru previziune   2   Prelegere, 

exempleificare, discutii 
interactive   

 2.Planificarea financiara pentru vanzari   4  
3. Proiectii financiare pentru vanzari    4  
 4. Bugetarea capitalului de lucru.Metode   4  
 5. Analiza performantei vanzarilor pe baza pragului de rentabilitate  4   
 6. Analiza eficientei pe baza ratelor financiare   8  
7. Sisteme suport de decizie   4  
    
   
  
      
      
      

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


      
Bibliografie9   10   1.M.Tamasila, Analiza economico financiara, material complex tip elearning, cvupt.ro, 2013 

             2. M.Tamasila, Analiza performantelor si diagnosticul intreprinderii; Editura Solness, Timisoara 2008. 

 3 . D.Kuratko, R.Hodgets, Entrepreneurship – theory, process and practice, Editura Thomson South Western, Manson 
Ohio, USA 2004 

 
 
8.2 Activităţi aplicative11 Număr de ore Metode de predare 
1. Intocmirea ,Analiza si Interpretarea principalelor situatii financiare 

necesare previziunii  
 10   Exercitii, studii de caz 

si dezbateri   
 2.Analiza metodelor de previziune     6  
3.Decizii multiatribut de previziune     8  
 4. Instrumente financiare suport pentru previziune   4  
      
     
     
      
         
Bibliografie12   1. M.Tamasila,S Maistor Analiza performantelor economice – indrumator pentru activitati practice si seminar; 
Editura Solness, Timisoara 2013 

2. M.Tamasila, Analiza economico financiara, material complex tip elearning, cvupt.ro, 2013 

            3. D.Kuratko, R.Hodgets, Entrepreneurship – theory, process and practice, Editura Thomson South Western, Manson 
Ohio, USA 2004   

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

•  Mentinerea legaturii permanente cu mediul de afaceri in mod special prin derularea unor cercetari aplicative in cadrul 
firmelor, anual prin intermediul elaborarii proiectelor de finalizare studii proiectelor specifice anumitor discipline  

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs 

  Cunoasterea de către 
studenţi a conceptelor, 
instrumentelor, metodelor şi 
modelelor specifice 
disciplinei    

 Examen scris    50%  

10.5 Activităţi aplicative  S:    Capacitatea de a utiliza 
corect metodele, modelele 
specifice pentru a aprecia 
situaţia economico-
financiară a unei 

întreprinderi şi identificarea 
măsurilor ce se impun 
pentru ameliorarea eii 

 Testare prin aplicatii specifice portofoliului   50%  

 L:             

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. 
10 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. 
11 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:”. 
12 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei. 

 

                                                           



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

•  Minim nota 5 la examen, respectiv promovarea testelor aplicative cu nota minima de trecere 5     

 
 
 

Data completării Titular de curs 
(semnătura) 

Titular activităţi aplicative 
(semnătura) 

 01.09.2014    
…………………….……… 

 
…………………….……… 

 
 
Director de departament 

(semnătura) 
Data avizării în Consiliul Facultăţii13 Decan 

(semnătura) 
 

…………………….……… 
     

…………………….……… 
 

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

 

                                                           



FIŞA DISCIPLINEI1 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea POLITEHNICA dinTimisoara  
1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management in Productie si Transporturi / Management  
1.3 Catedra ▬ 
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4) Inginerie si Management/230  
1.5 Ciclul de studii  licenta  
1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea Inginerie economica industriala/60  

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Managementul si calitatea mediului  
2.2 Titularul activităţilor de curs Conf.dr.ing.,ec. Matei TAMASILA  
2.3 Titularul activităţilor aplicative5  Dr.ing.Sabina POTRA  
2.4 Anul de studiu6 3   2.5 Semestrul 1   2.6 Tipul de evaluare  D  2.7 Regimul disciplinei  Obligatorie  

 
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  28  
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  10  
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  17  
Tutoriat 2  
Examinări  3  
Alte activităţi       
Total ore activităţi individuale  60  
3.8 Total ore pe semestru7 116   
3.9 Numărul de credite 3   

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum •  Microeconimie, Macroeconomie, Management, Managementul calitatii  
4.2 de competenţe •    

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului •    
5.2 de desfăşurare a activităţilor practice •    

 
6. Competenţe specifice acumulate 

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. 

 

                                                           



Competenţe 
profesionale8 

Elaborarea şi interpretarea documentaţiei tehnice, economice şi manageriale.  
 
Evaluarea economică, planificarea şi conducerea proceselor şi a sistemelor logistice şi de 
producţie.  
 
Gestiunea resurselor organizaţiei, asigurarea calităţii producţiei şi managementul dezvoltării 
organizaţionale.  
 
Proiectarea tehnico-economică şi îmbunătăţirea produselor şi proceselor industriale.  
 

•   
Competenţe 
transversale 

•  
•  

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei 

 Insuşirea de către studenţi a conceptelor, instrumentelor, metodelor şi modelelor 
specifice disciplinei in scopul  formarii unei gandiri economice si de mediu pragmatice 

•   

7.2 Obiectivele specifice 

  - capacitatea şi abilitatea cunoaşterii şi înţelegerii corelatiei mediu-economie 

-  capacitateac de a analiza conţinutul situatiilor/conjuncturilor economice/de mediu în 
perspectiva luării unor decizii manageriale 

 - aprecerea  situaţiei economice si a impactului de mediu al unei 

întreprinderi şi identificarea măsurile ce se impun pentru ameliorarea lor 

•  

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 
 1. Evoluţia conceptului de mediu şi sfera lui de cuprindere 4   Prelegere, 

exempleificare, discutii 
interactive   

 2. Conexiunea mediu/ fabricaţie/ calitate în contextul economiei 
moderne 

 8  

3. Analiza relaţiei operator- mediu fizic ambiant    8  
 4. Ghidul de utilizare a sistemului de management de mediu. ISO 

14001 :2004 
 8  

     
   
   
     
    
   
      
      
      
      

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


Bibliografie9   10   1.M.Tamasila, Analiza economico financiara, material complex tip elearning, cvupt.ro, 2013 

             2. Dumitrescu Cşi Pocinog G. Ergonomia şi proiectarea locului de muncă, Ed. Mitron Timişoara 1994 

 3. M.Tamasila, Microeconomie – costuri şi performanţe economice; Editura Politehnica; Timişoara, 2009. 

 
 
8.2 Activităţi aplicative11 Număr de ore Metode de predare 
1. Evidenţierea componentelor , a caracteristicilor, şi a funcţiilor unui 

loc de muncă în conceptul sistemic 
 4   Exercitii si dezbateri   

 2. Determinarea nivelelor admisibile a parametrilor specifici 
mediului ambiant extern( zgomot, temperatură, vibraţii, 
umiditate , iluminat, colorit industrial, radiaţii, viteza vântului, 
conmcentraţia înimpurităţi şi noxe industriale 

 8  

3. Managementul  evaluării calităţii mediului intern sistemului loc de 
muncă (relaţiile dintre operatori,lucrul în echipă, ambianţa 
psihologică la locul de muncă, normarea proceselor de muncă.)     

 8  

 4. Proceduri de realizare şi implementarea a unor componente a 
sistemului de management de mediu. 

 8  

       
        
        
        
         
Bibliografie12   1. M.Tamasila,S Maistor Analiza performantelor economice – indrumator pentru activitati practice si seminar; 
Editura Solness, Timisoara 2013 

2. Dumitrescu Cşi Pocinog G. Ergonomia şi proiectarea locului de muncă, Ed. Mitron Timişoara 1994 

            3. M.Tamasila, Analiza performantelor si diagnosticul intreprinderii; Editura Solness, Timisoara 2008.   

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

•  Mentinerea legaturii permanente cu mediul de afaceri in mod special prin derularea unor cercetari aplicative in cadrul 
firmelor, anual prin intermediul elaborarii proiectelor de finalizare studii proiectelor specifice anumitor discipline  

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs 

  Cunoasterea de către 
studenţi a conceptelor, 
instrumentelor, metodelor şi 
modelelor specifice 
disciplinei    

 Examen scris    50%  

10.5 Activităţi aplicative  S:    Capacitatea de a utiliza 
corect metodele, modelele 
specifice pentru a aprecia 
situaţia economico-
financiară a unei 

întreprinderi şi identificarea 

 Testare prin aplicatii specifice portofoliului   50%  

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. 
10 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. 
11 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:”. 
12 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei. 

 

                                                           



măsurilor ce se impun 
pentru ameliorarea eii 

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

•  Minim nota 5 la examen, respectiv promovarea testelor aplicative cu nota minima de trecere 5     

 
 
 

Data completării Titular de curs 
(semnătura) 

Titular activităţi aplicative 
(semnătura) 

 01.09.2014    
…………………….……… 

 
…………………….……… 

 
 
Director de departament 

(semnătura) 
Data avizării în Consiliul Facultăţii13 Decan 

(semnătura) 
 

…………………….……… 
     

…………………….……… 
 

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

 

                                                           



FIŞA DISCIPLINEI1 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea POLITEHNICA dinTimisoara   
1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management in Productie si Transporturi / Management  
1.3 Catedra ▬ 
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)  Inginerie și management / 230  
1.5 Ciclul de studii licenta   
1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea  Inginerie economica Industriala/10 / Inginer  

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei  Masini termice si actionari fluidice  
2.2 Titularul activităţilor de curs  Prof.dr.ing. Lelea Dorin, Prof.dr.ing. Romeo Susan-Resiga  
2.3 Titularul activităţilor aplicative5 As.dr.ing. Alin Ilie Bosioc   
2.4 Anul de studiu6 III   2.5 Semestrul  1  2.6 Tipul de evaluare  E  2.7 Regimul disciplinei  Obligatorie  

 
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 19   
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 9 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 11 
Tutoriat 3 
Examinări 3 
Alte activităţi       
Total ore activităţi individuale  45  
3.8 Total ore pe semestru7 87   
3.9 Numărul de credite  4  

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum •    
4.2 de competenţe •  Studiul Matematicilor, Mecanicii Fluidelor  si a Termotehnicii /nivel mediu de liceu   

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului •    
5.2 de desfăşurare a activităţilor practice •    

 
6. Competenţe specifice acumulate 

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. 

 

                                                           



Competenţe 
profesionale8 

• Efectuarea de calcule, demonstratii si aplicatii, pentru rezolvarea de sarcini specifice 
ingineriei si managementului pe baza cunostintelor din stiintele fundamentale si ingineresti; 

• Utilizarea aplicatiilor software si a tehnologiilor informationale pentru rezolvarea de sarcini 
specifice ingineriei si managementului; 

• Proiectarea tehnico-economica si imbunatatirea produselor si proceselor industriale  

Competenţe 
transversale 

Executarea sarcinilor profesionale conform cerințelor precizate și în termenele impuse, urmărind un plan de lucru 
prestabilit și sub îndrumare calificată; integrarea corespunzătoare în cadrul unui grup, asumându-și roluri specifice și 
realizând o bună comunicare în colectiv. 
•  

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei 

• Obiectivul principal al cursului este aplicarea ecuaţiilor şi teoremelor generale ale 
mecanicii fluidelor, in studiul maşinilor hidraulice generatoare, motoare hidraulice, in 
studiul maşinilor hidropneumatice, a maşinilor termice şi acţionarilor hidrostatice precum 
si caracteristicile funcţionale, mecanice si energetice ale acestora. Se acorda prioritate 
procesului de funcţionare caracteristicilor de exploatare si organizării constructive. Se vor 
aşeza alături partea teoretica de aplicaţii utile in alegerea, proiectarea si exploatarea 
maşinilor. Unul din obiective fiind acela de a face legătura cât mai directă între teorie şi 
fenomenul fizic real, prezentarea unor dezvoltări matematice complexe, nefiind un scop 
în sine. De asemenea un alt obiectiv il reprezinta familiarizarea studențlor  cu fenomenele 
termodinamice aplicate în tehnică și in speta in domeniul masinilor termice.   

7.2 Obiectivele specifice •    

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 
 1. Noţiuni generale de mecanica fluidelor. Scop. Scurt istoric. 

Noţiunea de fluid. Unităţi de măsură. Proprietăţile fluidelor  
2       

 2.  Ecuaţia hidrostaticii în câmp gravitaţional. Forţe ce acţionează in 
mediul fluid. Principiul lui Pascal. Legea lui Arhimede. 
Piezometrie  

 2  

 3. Ecuaţia de continuitate.Conservarea masei. Debit volumic. 
Debitmetrie.  

 2  

4. Curgerea in conducte. Ecuatia lui Bernoulli, Pierderi hidraulice 
distribuite şi locale. Linia energetica şi piezometrică in conducte  

2   

5. Maşini hidraulice. Motoare şi generatoare hidraulice. Descriere 
constructivă pompa centrifugă   

2   

 6. Mărimi şi curbe caracteristice pentru pompele centrifuge. Punctul 
de funcţionare intr-o instalaţie  

2   

 7. Alegerea pompei centrifuge. Legarea serie si paralel a pompelor 
centrifuge   

2   

  8. Noțiuni introductive în termotehnică și definiții. Principiile 
termodinamice 

 2  

 9. Legile gazelor ideale. Gazele reale.    2  
10. Procese ciclice. Transfer de caldura      2  
11. Mașini frigorifice     2  
12. Turbine termice   2   
13. Motoare cu ardere internă cu aprindere prin comprimare  2  

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. 
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14. Motoare cu ardere internă cu aprindere prin scânteie     2  
Bibliografie9   1. Romeo Susan-Resiga, Mecanica Fluidelor Numerică, Ed. Orizonturi Universitare, 2003 
2.Liviu Anton, Alexandru Baya, Maşini şi Echipamente Hidromecanice, Ed. Orizonturi Universitare, 2001 
3. Laza I., Lelea Dorin, Mihon L., Nagi M., Oprisa P.D., Stoian F., Ionel I., Jadaneant M., Bazele Termoenergeticii, Orizonturi 
universitare 2008. 
4. Mihai Jădăneanţ, Termotehnică şi maşini termice; Editura Eurostampa; Timişoara, 2004 
5. D. Lelea, A.E. Cioabla, C. Nisulescu, Transfer de căldură cu aplicații în microcanale, Editura Politehnica Timișoara, 2011.   
 
8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare 
   1. Notiuni introductive. Mărimi hidraulice şi unităţi de măsură 
 

2       

 2. Măsurarea debitelor cu instrumente deprimogene. 
 

 2  

3. Determinarea pierderilor hidraulice longitudinale. 
 

 2  

4. Determinarea pierderilor hidraulice locale. 
 

2   

 5. Linia energetică si linia piezometrică. Interpretarea ecuatiei lui 
Bernoulli.   

 2     

 6. Caracteristica de functionare a unei pompe centrifuge   2     
7. Legarea pompelor in serie şi paralel    2     
 Total:  14      
         
Bibliografie11   1. Liviu Anton, Alexandru Baya, Teodor Milos, Romeo Susan Resiga, Mecanica Fluidelor Experimentală, Ed. 
Orizonturi Universitare, 2002 
2.Liviu Anton, Alexandru Baya, Maşini şi Echipamente Hidromecanice, Ed. Orizonturi Universitare, 2001 
3. Liviu Anton, Daniel Balint, Alexandru Baya, Romeo Resiga, Mecanica Fluidelor, Maşini Hidraulice şi Acţionări - Aplicaţii de 
calcul, Ed. Orizonturi Universitare, 2004   

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

• Studiul mecanicii fluidelor şi a aplicaţiilor conexe acesteia, prin deasa lor utilizare in practica  il poate ajuta pe viitorul  inginer 
la aflarea unui loc de munca. La fel studiul transferului de caldura in centralele termice de bloc, de cartier, etc dau 
competente solicitate azi la angajarea intr-o firma de producere, transport si distributie a agentului termic folosit la incalzire, 
in conditiile protectiei maxime a mediului.  

• Conținutul disciplinei este complementar cu așteptările angajatorilor din domeniul  mașinilor termice, reflectate prin cerințele 
unor concursuri de angajare sau oferte de realizare ale lucrărilor de licență.    

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs 

     Examinarea se va face scris. Subiectele de 
examen cuprinzând  4 puncte din care unul 
teoretic aplicativ. Examenul va avea 
ponderea de 2/3 din nota finala iar activităţile 
pe parcurs 1/3 din nota finală.         

. Examenul va avea 
ponderea de 2/3 din 
nota finala iar 
activităţile pe parcurs 
1/3 din nota finală.         

10.5 Activităţi aplicative  S:             
 L:             
 P:             
 Pr:                 
10.6 Standard minim de performanţă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică stăpânirea lui) 

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. 
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. 

 

                                                           



•   Promovarea cu minim nota 5 a 3 din cele 4 subiecte, cel aplicativ fiind obligatoriu   

 
 
 

Data completării Titular de curs 
(semnătura) 

Titular activităţi aplicative 
(semnătura) 

10 /02/2015     
…………………….……… 

 
…………………….……… 

 
 
Director de departament 

(semnătura) 
Data avizării în Consiliul Facultăţii12 Decan 

(semnătura) 
 

…………………….……… 
     

…………………….……… 
 

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

 

                                                           



FIŞA DISCIPLINEI1 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitate Politehnica Timisoara  
1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management in Productie si Transporturi / Management  
1.3 Catedra ▬ 
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)  Inginerie si management / 230  
1.5 Ciclul de studii licenta   
1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea  Inginerie Economica Industriala / 10 / Inginer  

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Mecanisme si Organe de Masini   
2.2 Titularul activităţilor de curs  Prof.dr.ing. Valeria Vacarescu; Sl.dr. ing. Mihaela Jula  
2.3 Titularul activităţilor aplicative5  Prof.dr.ing. Valeria Vacarescu; S.l. dr. ing. Mihaela Jula  
2.4 Anul de studiu6 III   2.5 Semestrul  5  2.6 Tipul de evaluare D   2.7 Regimul disciplinei  obligatorie  

 
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  10  
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  12  
Tutoriat  2  
Examinări  3  
Alte activităţi       
Total ore activităţi individuale  45   
3.8 Total ore pe semestru7  87  
3.9 Numărul de credite 3   

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum •    
4.2 de competenţe •    

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului •  Sala de curs, laptop, videoproiector, ecran de proiectie, tabla  
5.2 de desfăşurare a activităţilor practice • sala de laborator, calculatoare, videoproiector, tabla inteligenta, standuri si 

aparatura de laborator   

 
6. Competenţe specifice acumulate 

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. 

 

                                                           



Competenţe 
profesionale8 

• C1. Efectuarea de calcule, demonstratii si aplicatii pentru rezolvarea de sarcini specifice ingineriei si 
managementului, pe baza cunostintelor din stiintele fundamentale şi inginereşti, (0,3) 

• C3. Utilizarea aplicaţiilor software şi a tehnologiilor informaţionale pentru rezolvarea de sarcini specifice 
ingineriei şi managementului, (0,3) 

• C6. Proiectarea tehnico-economică şi îmbunătăţirea produselor ṣ i proceselor industriale, (0,4)    

Competenţe 
transversale 

•    

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei 
•  Obiectivul  cursului este acela de a forma la studenţi deprinderile specifice necesare 

abordării sistemice in analiza si proiectarea diverselor sisteme tehnice  cu care se vor 
întâlni atât în viitorii ani de studiu, cât şi în activitatea lor de mai târziu.  

7.2 Obiectivele specifice 

•  Disciplina isi propune sa dezvolte competente referitoare la analiza structurala si 
cinematica a mecanismelor si insusirea unor elemente de proiectare a partilor 
constitutive ale sistemelor mecanice mobile. Conceptele, metodele si modelele abordate 
vor asigura cunostintele minime necesare viitorului specialist pentru a optimiza 
proiectarea diferitelor sisteme si procesele de fabricare, atat sub aspectul tehnico-
ingineresc, cat si din punctul de vedere al impactului acestora asupra mediului tehnico- 
economic.  

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 
 Structura mecanismelor    4    Prelegere susţinută 

de prezentări PPT, 
discuţii, explicaţii, 
exemplificări, studii de 
caz  

 Analiza cinematica a mecanismelor cu bare   5  
 Analiza cinematica a mecanismelor cu roti dintate   5  
 Transmisii mecanice: transmisii prin frecare; transmisii prin 

angrenare    
 14  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Bibliografie9   1. Lovasz, E; Carabas, I; Maniu, I; Perju, D; Mesaros V; Vacarescu, V; Dehelean, L., s.s:  New trend in 
mechanisms, Ed. Academica - Greifswald, 2008, I.S.B.N. 978-3-9402-37-10-1  
2.  Maniu,I; Carabas, I; Mesaros, V; Vacarescu, V s.a: Mecanisme, indrumator de laborator, Litografia Universitatii.Tehnice, 
Timişoara,   1995 
3. Perju, D.: Mecanisme de mecanica fina, Litografia UPT, 1990 
4. Lovasz, E;  Carabas, I.: Principii de sinteza a mecanismelor cu roti dintate si came, Ed. Politehnica, Timisoara, 2006, ISBN 978-

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. 
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. 
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973-625-157-8 
5. Lovasz, E.: Mecanisme de tip centroidal, Ed. Politehnica, Timisoara, 2010, ISBN 978-973-625-920-3 
6. Madaras, L., Ioanovici, Fr. Jr, Argesanu, V., Jula, M., Organe de masini, vol.I, Editura Eurostampa 2008,Timisoara, ISBN: 973-
687-307-2; 973-687-308-0 
 
 

8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare 
 Laborator: Analiza si structura mecanismelor   2   analiza structurala a 

mecanismelor din 
dotarea laboratorului, 
Rezolvari de probleme 
de analiza cinematica 
a mecanismelor cu 
bare si roti dintate din 
dotarea laboratorului, 
dar si din bibliografia 
aferenta. Utilizarea 
machetelor de 
angrenaje. Expunere 
tema, discutii, întrebari, 
rezolvare teme 
specifice.  

 Laborator: Analiza cinematica a mecanismelor cu bare. Aplicatii   3  
 Laborator: Analiza cinematica a mecanismelor cu roti dintate. 

Aplicatii  
 2  

Laborator: Generarea profilelor evolventice  ale  dintilor rotilor dintate. 
 

 2  

 Laborator: Calculul geometric al angrenajelor.  Aplicatii   3    
 Laborator: Solutii constructive de roti dintate.   2    
         
         
         
Bibliografie11  Maniu,I; Carabas, I; Mesaros, V; Vacarescu, V s.a: Mecanisme, indrumator de laborator, Litografia 
Universitatii.Tehnice, 
Timişoara,   1995 
2.Gheorghiu, N. S.; Ionescu, Nelu; Ioanovici Fr. Jr., Argesanu V. Dreucean A., Dreucean M.,Dobra  A., Jula M.,s.a, Tehnici 
experimentale pentru organe de masini, Editura Mirton, Timisoara, 1999,  ISBN: 973-578-812-8 
   

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

•  Continutul disciplinei raspunde cerintelor angajatorilor potentiali din mediul industrial. Oferta educationala a disciplinei este 
coroborata permanent cu necesitatile angajatorilor, fiind intr-un permanent proces de imbunatatire, prin mentinerea unor linii 
de comunicare bilaterala.  

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs 
  Rezolvarea unor subiecte 
teoretice si aplicative 
specifice disciplinei   

Examinare scrisa, prin teste grila, respectiv 
subiecte teoretice   

 2/3  

10.5 Activităţi aplicative  S:             
 L:     rezolvarea problemelor 

si cerintelor din lucrarile de 
laborator  

 teste   1/3  

 P:             
 Pr:                 
10.6 Standard minim de performanţă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică stăpânirea lui) 
•  Utilizarea şi exprimarea corectă a noţiunilor şi conceptelor definite. Rezolvarea şi explicarea unor probleme de complexitate 

medie Efectuarea de aplicaţii şi sarcini specifice, interpretarea unor rezultate complexitate medie, participarea activă la lucrul 

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. 

 

                                                           



în echipă.    

 
 
 

Data completării Titular de curs 
(semnătura) 

Titular activităţi aplicative 
(semnătura) 

 09.09.2014    
…………………….……… 

 
…………………….……… 

 
 
Director de departament 

(semnătura) 
Data avizării în Consiliul Facultăţii12 Decan 

(semnătura) 
 

…………………….……… 
     

…………………….……… 
 

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

 

                                                           



FIŞA DISCIPLINEI1 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea POLITEHNICA Timisoara  
1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management in Productie si Transporturi / Management  
1.3 Catedra ▬ 
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4) Inginerie si Management/230  
1.5 Ciclul de studii  licenta  
1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea Inginerie economica industriala/10/inginer 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei  Marketing  
2.2 Titularul activităţilor de curs  Prof.dr.ing. Monica Izvercian  
2.3 Titularul activităţilor aplicative5  Sl.dr.ing. Andreea Mihartescu  
2.4 Anul de studiu6  3  2.5 Semestrul  2  2.6 Tipul de evaluare  ES  2.7 Regimul disciplinei Ob  

 
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  25  
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  10  
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20   
Tutoriat  2  
Examinări  3  
Alte activităţi       
Total ore activităţi individuale  60  
3.8 Total ore pe semestru7  116  
3.9 Numărul de credite  4  

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum •  Marketing 1; Statistica matematica  
4.2 de competenţe •    

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului •    
5.2 de desfăşurare a activităţilor practice •  se finalizeaza cu proiectul studiului de pret, distributie, fortei de vanzare 

 
6. Competenţe specifice acumulate 

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. 

 

                                                           



Competenţe 
profesionale8 

•  Evaluarea economică, planificarea şi conducerea proceselor şi a sistemelor logistice şi de producţie 
•   Proiectarea tehnico-economica si îmbunătățirea produselor si proceselor industriale 

Competenţe 
transversale 

•  Aplicarea, in mod responsabil, a principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale in realizarea sarcinilor 
profesionale si identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, a etapelor de lucru, a duratelor 
de executie, a termenelor de realizare si a riscurilor aferente; 

• Identificarea rolurilor si responsabilitatilor intr-o echipa pluridisciplinara si aplicarea de tehnici de relationare 
si munca eficienta in cadrul echipei; 

• Identificarea oportunitatilor de formare continua si utilizarea eficienta, pentru propria dezvoltare, a surselor 
informationale si a resurselor de comunicare si formare profesionala.  

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei •  Marketingul element central al întreprinderii  
7.2 Obiectivele specifice • Proiectarea, distribuirea si promovarea „produselor”  industriale  

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 
Pret – obiective, costuri, 2     prelegere  
 Pret – fixarea pretului, variatii de pret  2   
 Distributia – functii, structuri, formele distributiei  2   
 Politica de distributie – circuite de distributie, gestiunea circuitelor  2   
 Cominicare – politica de comunicare  2   
 Publicitate 2   
Promovarea vanzarilor – obiective, tehnici promotionale 2   
Promovarea vanzarilor – planul actiunii, eficacitatea promovarii 2   
Tehnici de comunicare   2   
Marketing direct si mijloace ale marketingului direct 2   
Forta de vanzare – generalitati, recrutare, formare si integrarea 

vanzarilor  
2   

Statutul juridic al vanzatorului   1   
Gestionarea fortei de vanzare – fixarea obiectivelor, dimensionarea  1   
Gestionarea fortei de vanzare –structura, organizarea, motivarea, 

controlul 
2   

Bibliografie9   Izvercianu Monica, Elemente de Marketing, Editura Solness, 2009 
Kotler Philip, Marketing management, Prentice Hall: Pearson Education Limited, 2009 
Geoff Lancaster & Paul Reynolds, Marketing, British Library, 2013 
Gary L. Lilien, Arvind Rangaswamy & Arnaud De Bruyn, Principles of Marketing Engineering, 2nd Edition, 2013.  
 

8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare 
Pretul – obiectivele fixarii pretului – studiu de caz (ex. Danone)    2   Dezbaterea 

 Studii de caz 
Analiza 

Fixarea costurilor pornind de la cost - simulare   2  
Zone geografice de tarifare - analiza   4  

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. 
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. 
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:”. 
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Analiza preturilor promotionale ale companiei  2  Brainstorming  
Distributia – Analiza: Structura distributiei, formele si circuitele    2   Analiza  
 Distributia fizica dezvoltata în companie   2   Evaluare  
 Politica de comunicare a companiei    2   Evaluare  
Publicitate – dezvoltarea unui plan promotional    8  Dezvoltare   
Marketing direct, forta de vanzare  4   Evaluare/analiza  
Bibliografie11   Izvercianu Monica, Elemente de Marketing, Editura Solness, 2009 
Kotler Philip si Armstrong Gary, Principles of Marketing, 14°editie, Pearson Prentice Hall, 2012 
Zubin Sethna, Rosalind Jones & Paul Harrigan, Entrepreneurial Marketing:Global Perspectives, Emerald Group Publishing, 2013.  

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

•  In vederea schitarii continutului disciplinei /laborator/proiect si alegerii metodelor de predare, in „Consortiul de Inginerie 
Economica din Romania„ au avut loc discutii cu reprezentantii a 28 universitati tehnice de stat care au in curricula 
universitara domeniul „Inginerie si Management”, alegandu-se variantele optime. De asemeni s-au realizat studii de piata 
privind nevoile angajatorilor vis-a-vis de inginerul economist.  

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs 

 - Elaborarea si interpretarea 
documentatiei de marketing 
 - Determinarea  
 prețului d.p.d.v. al 
Marketingului 

 - Distributia produselor ca 
structuri si forme 

 Politici de distributie specifice 
produselor industriale 

 Comunicare prin promovare, 
publicitate 
Forta de vanzare – 
gestionare, motivare, control  

 examen  60%   

10.5 Activităţi aplicative  S:             
 L:             
 P:             
 Pr:   insusirea problematicii, 

capacitatea de identificare a 
nevoilor consumatorilor si 
gasirea solutiilor de pret, 
distributie, comunicare si 
forta de vanzare în raport cu 
nevoile consumatorilor 
- capacitatea de a utiliza 
corect metode si modele de 
evaluare.        

 Prezentare si sustinere proiect   40%  

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

•  Rezolvare, elaborare studii de pret, distributie, comunicare în lansarea de produse.  

 
 
 

Data completării Titular de curs 
(semnătura) 

Titular activităţi aplicative 
(semnătura) 

11 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei. 

 

                                                           



     
…………………….……… 

 
…………………….……… 

 
 
Director de departament 

(semnătura) 
Data avizării în Consiliul Facultăţii12 Decan 

(semnătura) 
 

…………………….……… 
     

…………………….……… 
 

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

 

                                                           



FIŞA DISCIPLINEI1 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea POLITEHNICA dinTimisoara  
1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management in Productie si Transporturi / Management  
1.3 Catedra ▬ 
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4) Inginerie si Management  
1.5 Ciclul de studii  licenta  
1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea  Inginerie si Management / 10 / Inginer  

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei  Conducerea resursei umane  
2.2 Titularul activităţilor de curs  s.l. ing. dr. ec. Monica TION  
2.3 Titularul activităţilor aplicative5  s.l. ing. dr. ec. Monica TION  
2.4 Anul de studiu6 III  2.5 Semestrul  6  2.6 Tipul de evaluare  ED  2.7 Regimul disciplinei  Ob  

 
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 28  
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  3  
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 7 
Tutoriat  8  
Examinări  2 
Alte activităţi       
Total ore activităţi individuale  48  
3.8 Total ore pe semestru7  104  
3.9 Numărul de credite 3  

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum •    
4.2 de competenţe •    

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului •  Studenții nu se vor prezenta la curs si seminar cu telefoanele mobile deschise. 
De asemenea, nu vor fi tolerate convorbirile telefonice în timpul cursului; 

• Nu va fi tolerată întârzierea studenților la curs și seminar întrucât aceasta se 
dovedește distructivă la adresa procesului educațional;   

5.2 de desfăşurare a activităţilor practice •    

 
6. Competenţe specifice acumulate 

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. 

 

                                                           



Competenţe 
profesionale8 

• C4 – Evaluarea economica, planificarea si conducerea proceselor si a sistemelor 
logistice si de productie 

• C5 – Gestiunea resurselor  organizatiei, asigurarea calitatii productiei si 
managementul dezvoltarii organizationale 

•  

Competenţe 
transversale 

• CT 2 - Identificarea rolurilor si responsabilitatilor intr-o echipa pluridisciplinara si 
aplicarea de tehnici de relationare si munca eficienta in cadrul echipei 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei • Să se familiarizeze cu principalele curente și abordări din domeniul managementul 
resurselor umane, precum si  formarea de deprinderi practice specifice.  

7.2 Obiectivele specifice 

• Să înţeleagă contextul apariţiei şi dezvoltării managementului resurselor umane, in 
special cu aplicabilitate intr-o organizatie; 

• Să dezvolte abilităţi de conducere a resurselor umane, intelegerea si aplicarea termenilor 
specifici cu care se opereaza intr-o organizatie.  

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 
Evolutia MRU; Definiti; Activitati specificesi obiective; Modele MRU; 

Noi preocupari in domeniul MRU.  
6   Expunere prin 

prezentare in Power 
Point, insotite de 
numeroase exemple, 
adresare de întrebări și 
stimularea 
răspunsurilor.  

 Proiectarea structurilor organizationale; Teorii referitoare la 
organizatii.  

 3 

Procurarea resurselor umane: planificarea, recrutarea, selectia si 
integrarea resursei umane     

9   

 Motivarea personalului   4  
Salarizarea personalului   3  
 Evaluarea resurselor umane   3  
      
      
      
      
      
      
      
      
Bibliografie9     
1. Monica, T. – Notite de curs, Prezentare .ppt; 
2. Cole, G. A.- Managementul personalului, Bucureşti: Editura CODECS, 2000;  
3. Robert L. Mathis, Panaite C. Nica, Costache Rusu (coordonatori)- Managementul resurselor umane, Bucureşti: Editura Economică, 1999 
4. V. Lefter, s.a. – Managementul resurselor umane. Teorie si practica, Ed. Economica, 2008  
 
8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare 

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. 
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. 
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 Personalitatea umana   5   seminar   
 Managementul propriu  5  
Parteneriatul sef-subaltern  4  
Conceperea curriculum vitae  2  
Interviul de angajare    2     
 Managementul grupurilor de munca   4     
 Determinarea stilului de invatare   2     
Determinarea rolului in cadrul echipei    2     
 Determinarea stilului de comunicare   2     
Bibliografie11   Monica Tion, Managementul resurselor umane, aplicatii practice in format electronic.  

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

•    

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs 

 Materia de examen este 
impartita in trei sectiuni, cate 
un subiect din fiecare 
sectiune notate cu 3 puncte 
fiecare.   

 Examen scris   0,6  

10.5 Activităţi aplicative  S:    se impune prezenta la 
minim 75% din numarul total 
de ore alocate.   

 Raspunsuri la intrebari pe marginea 
subiectelor discutate, notate in timpul 
seminariilor; Pregatirea si sustinerea unui 
eseu pe o tema stabilita.   

 0,4  

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

•   Minim nota 5 la activitatile de laborator si minim 5 la raspunsurile la intrebari de examen.  

 
 
 

Data completării Titular de curs 
(semnătura) 

Titular activităţi aplicative 
(semnătura) 

  23.01.2015   
…………………….……… 

 
…………………….……… 

 
 
Director de departament 

(semnătura) 
Data avizării în Consiliul Facultăţii12 Decan 

(semnătura) 

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

 

                                                                                                                                                                                                                  



 
…………………….……… 

     
…………………….……… 

 

 



FIŞA DISCIPLINEI1 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea POLITEHNICA dinTimisoara  
1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management in Productie si Transporturi / Management  
1.3 Catedra ▬ 
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4) Inginerie si Management  
1.5 Ciclul de studii  licenta  
1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea  Inginerie si Management / 10 / Inginer  

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei  Managementul de personal  
2.2 Titularul activităţilor de curs  s.l. ing. dr. ec. Monica TION  
2.3 Titularul activităţilor aplicative5  s.l. ing. dr. ec. Monica TION  
2.4 Anul de studiu6 III  2.5 Semestrul  6  2.6 Tipul de evaluare  ED  2.7 Regimul disciplinei  Ob  

 
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 28  
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  3  
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 7 
Tutoriat  8  
Examinări  2 
Alte activităţi       
Total ore activităţi individuale  48  
3.8 Total ore pe semestru7  104  
3.9 Numărul de credite 3  

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum •    
4.2 de competenţe •    

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului •  Studenții nu se vor prezenta la curs si seminar cu telefoanele mobile deschise. 
De asemenea, nu vor fi tolerate convorbirile telefonice în timpul cursului; 

• Nu va fi tolerată întârzierea studenților la curs și seminar întrucât aceasta se 
dovedește distructivă la adresa procesului educațional;   

5.2 de desfăşurare a activităţilor practice •    

 
6. Competenţe specifice acumulate 

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. 

 

                                                           



Competenţe 
profesionale8 

• C4 – Evaluarea economica, planificarea si conducerea proceselor si a sistemelor 
logistice si de productie 

• C5 – Gestiunea resurselor  organizatiei, asigurarea calitatii productiei si 
managementul dezvoltarii organizationale 

•  

Competenţe 
transversale 

• CT 2 - Identificarea rolurilor si responsabilitatilor intr-o echipa pluridisciplinara si 
aplicarea de tehnici de relationare si munca eficienta in cadrul echipei 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei • Să se familiarizeze cu principalele curente și abordări din domeniul managementul 
resurselor umane, precum si  formarea de deprinderi practice specifice.  

7.2 Obiectivele specifice 

• Să înţeleagă contextul apariţiei şi dezvoltării managementului resurselor umane, in 
special cu aplicabilitate intr-o organizatie; 

• Să dezvolte abilităţi de conducere a resurselor umane, intelegerea si aplicarea termenilor 
specifici cu care se opereaza intr-o organizatie.  

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 
Evolutia MRU; Definiti; Activitati specificesi obiective; Modele MRU; 

Noi preocupari in domeniul MRU.  
6   Expunere prin 

prezentare in Power 
Point, insotite de 
numeroase exemple, 
adresare de întrebări și 
stimularea 
răspunsurilor.  

 Proiectarea structurilor organizationale; Teorii referitoare la 
organizatii.  

 3 

Procurarea resurselor umane: planificarea, recrutarea, selectia si 
integrarea resursei umane     

9   

 Motivarea personalului   4  
Salarizarea personalului   3  
 Evaluarea resurselor umane   3  
      
      
      
      
      
      
      
      
Bibliografie9     
1. Monica, T. – Notite de curs, Prezentare .ppt; 
2. Cole, G. A.- Managementul personalului, Bucureşti: Editura CODECS, 2000;  
3. Robert L. Mathis, Panaite C. Nica, Costache Rusu (coordonatori)- Managementul resurselor umane, Bucureşti: Editura Economică, 1999 
4. V. Lefter, s.a. – Managementul resurselor umane. Teorie si practica, Ed. Economica, 2008  
 
8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare 

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. 
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. 

 

                                                           

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


 Personalitatea umana   5   seminar   
 Managementul propriu  5  
Parteneriatul sef-subaltern  4  
Conceperea curriculum vitae  2  
Interviul de angajare    2     
 Managementul grupurilor de munca   4     
 Determinarea stilului de invatare   2     
Determinarea rolului in cadrul echipei    2     
 Determinarea stilului de comunicare   2     
Bibliografie11   Monica Tion, Managementul resurselor umane, aplicatii practice in format electronic.  

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

•    

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs 

 Materia de examen este 
impartita in trei sectiuni, cate 
un subiect din fiecare 
sectiune notate cu 3 puncte 
fiecare.   

 Examen scris   0,6  

10.5 Activităţi aplicative  S:    se impune prezenta la 
minim 75% din numarul total 
de ore alocate.   

 Raspunsuri la intrebari pe marginea 
subiectelor discutate, notate in timpul 
seminariilor; Pregatirea si sustinerea unui 
eseu pe o tema stabilita.   

 0,4  

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

•   Minim nota 5 la activitatile de laborator si minim 5 la raspunsurile la intrebari de examen.  

 
 
 

Data completării Titular de curs 
(semnătura) 

Titular activităţi aplicative 
(semnătura) 

  23.01.2015   
…………………….……… 

 
…………………….……… 

 
 
Director de departament 

(semnătura) 
Data avizării în Consiliul Facultăţii12 Decan 

(semnătura) 

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

 

                                                                                                                                                                                                                  



 
…………………….……… 

     
…………………….……… 

 

 



FIŞA DISCIPLINEI1 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea POLITEHNICA dinTimisoara  
1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management in Productie si Transporturi / Management  
1.3 Catedra ▬ 
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4) Inginerie si Management  
1.5 Ciclul de studii  licenta  
1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea  Inginerie si Management / 10 / Inginer  

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei  Managementul Resurselor Umane  
2.2 Titularul activităţilor de curs  s.l. ing. dr. ec. Monica TION  
2.3 Titularul activităţilor aplicative5  s.l. ing. dr. ec. Monica TION  
2.4 Anul de studiu6 III  2.5 Semestrul  6  2.6 Tipul de evaluare  ED  2.7 Regimul disciplinei  Ob  

 
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 28  
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  3  
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 7 
Tutoriat  8  
Examinări  2 
Alte activităţi       
Total ore activităţi individuale  48  
3.8 Total ore pe semestru7  104  
3.9 Numărul de credite 3  

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum •    
4.2 de competenţe •    

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului •  Studenții nu se vor prezenta la curs si seminar cu telefoanele mobile deschise. 
De asemenea, nu vor fi tolerate convorbirile telefonice în timpul cursului; 

• Nu va fi tolerată întârzierea studenților la curs și seminar întrucât aceasta se 
dovedește distructivă la adresa procesului educațional;   

5.2 de desfăşurare a activităţilor practice •    

 
6. Competenţe specifice acumulate 

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. 

 

                                                           



Competenţe 
profesionale8 

• C4 – Evaluarea economica, planificarea si conducerea proceselor si a sistemelor 
logistice si de productie 

• C5 – Gestiunea resurselor  organizatiei, asigurarea calitatii productiei si 
managementul dezvoltarii organizationale 

•  

Competenţe 
transversale 

• CT 2 - Identificarea rolurilor si responsabilitatilor intr-o echipa pluridisciplinara si 
aplicarea de tehnici de relationare si munca eficienta in cadrul echipei 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei • Să se familiarizeze cu principalele curente și abordări din domeniul managementul 
resurselor umane, precum si  formarea de deprinderi practice specifice.  

7.2 Obiectivele specifice 

• Să înţeleagă contextul apariţiei şi dezvoltării managementului resurselor umane, in 
special cu aplicabilitate intr-o organizatie; 

• Să dezvolte abilităţi de conducere a resurselor umane, intelegerea si aplicarea termenilor 
specifici cu care se opereaza intr-o organizatie.  

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 
Evolutia MRU; Definiti; Activitati specificesi obiective; Modele MRU; 

Noi preocupari in domeniul MRU.  
6   Expunere prin 

prezentare in Power 
Point, insotite de 
numeroase exemple, 
adresare de întrebări și 
stimularea 
răspunsurilor.  

 Proiectarea structurilor organizationale; Teorii referitoare la 
organizatii.  

 3 

Procurarea resurselor umane: planificarea, recrutarea, selectia si 
integrarea resursei umane     

9   

 Motivarea personalului   4  
Salarizarea personalului   3  
 Evaluarea resurselor umane   3  
      
      
      
      
      
      
      
      
Bibliografie9     
1. Monica, T. – Notite de curs, Prezentare .ppt; 
2. Cole, G. A.- Managementul personalului, Bucureşti: Editura CODECS, 2000;  
3. Robert L. Mathis, Panaite C. Nica, Costache Rusu (coordonatori)- Managementul resurselor umane, Bucureşti: Editura Economică, 1999 
4. V. Lefter, s.a. – Managementul resurselor umane. Teorie si practica, Ed. Economica, 2008  
 
8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare 

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. 
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. 

 

                                                           

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


 Personalitatea umana   5   seminar   
 Managementul propriu  5  
Parteneriatul sef-subaltern  4  
Conceperea curriculum vitae  2  
Interviul de angajare    2     
 Managementul grupurilor de munca   4     
 Determinarea stilului de invatare   2     
Determinarea rolului in cadrul echipei    2     
 Determinarea stilului de comunicare   2     
Bibliografie11   Monica Tion, Managementul resurselor umane, aplicatii practice in format electronic.  

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

•    

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs 

 Materia de examen este 
impartita in trei sectiuni, cate 
un subiect din fiecare 
sectiune notate cu 3 puncte 
fiecare.   

 Examen scris   0,6  

10.5 Activităţi aplicative  S:    se impune prezenta la 
minim 75% din numarul total 
de ore alocate.   

 Raspunsuri la intrebari pe marginea 
subiectelor discutate, notate in timpul 
seminariilor; Pregatirea si sustinerea unui 
eseu pe o tema stabilita.   

 0,4  

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

•   Minim nota 5 la activitatile de laborator si minim 5 la raspunsurile la intrebari de examen.  

 
 
 

Data completării Titular de curs 
(semnătura) 

Titular activităţi aplicative 
(semnătura) 

  08.09.2014   
…………………….……… 

 
…………………….……… 

 
 
Director de departament 

(semnătura) 
Data avizării în Consiliul Facultăţii12 Decan 

(semnătura) 

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

 

                                                                                                                                                                                                                  



 
…………………….……… 

     
…………………….……… 

 

 



 

FIŞA DISCIPLINEI1 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea “Politehnica” din Timişoara   

1.2 Facultatea2 / Departamentul3 Facultatea de Management în Producţie şi Transporturi / 
Management   

1.3 Catedra ▬ 

1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4) Inginerie și management / 230   

1.5 Ciclul de studii Licenţă   

1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea Inginerie economică industrială / 10/ Inginer   

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei  Baze de Date in Afaceri   

2.2 Titularul activităţilor de curs   Ș.l. dr.ing. Mircea NEGRUȚ   

2.3 Titularul activităţilor aplicative5   Ș.l. dr.ing. Mircea NEGRUȚ   

2.4 Anul de studiu6  3   2.5 Semestrul  6   2.6 Tipul de evaluare  E   2.7 Regimul disciplinei OPŢIONAL   

 
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  12   

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  14   

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  26   

Tutoriat  4   

Examinări  4   

Alte activităţi         

Total ore activităţi individuale 60  

3.8 Total ore pe semestru7 116   

3.9 Numărul de credite 4   

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum     

4.2 de competenţe     

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului  Amfiteatru, Materiale suport: laptop, proiector, tablă   

5.2 de desfăşurare a activităţilor practice  Sala laborator, tablă, calculatoare   

 
6. Competenţe specifice acumulate 

                                                            

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. 



 

Competenţe 
profesionale8 

C3. Utilizarea aplicaţiilor software şi a tehnologiilor informaţionale pentru rezolvarea de sarcini specifice 
ingineriei şi managementului.  
C4. Evaluarea economică, planificarea şi conducerea proceselor şi a sistemelor logistice şi de producţie. 
C5.  Gestiunea resurselor organizaţiei, asigurarea calităţii producţiei şi managementul dezvoltării 
organizaţionale.  

 C6. Proiectarea tehnico‐economică şi îmbunătăţirea produselor şi proceselor industriale.   

Competenţe transversale 

   

  

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei 

 Obiectivul  cursului este acela de a forma la viitorul inginer deprinderile specifice 
necesare să înţeleagă modul de utilizare al bazelor de date. Conştiinţele dobândite în 
cadrul cursului şi dublate de aplicaţiile din cadrul lucrărilor îl vor ajuta la înțelegerea 
structurilor de baze de date cu care se vor întâlni atât în viitorii ani de studiu, cât si în 
activitatea lor de mai târziu.     

7.2 Obiectivele specifice 

  Proiectarea structurii bazelor de date este un pas foarte important în alcătuirea unui 
sistem de baze de date performant, drept urmare, prezentarea mai multor sisteme de 
definirea şi gestiunea bazelor de date îi va ajuta să înţeleagă mai bine importanţa acestui 
domeniu.    

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore  Metode de predare 

Cap. 1. Modalităţi de organizare a datelor supuse prelucrării 
automate: 

1.1. Definirea şi obiectivele organizării datelor 
1.2. Evoluţia metodelor şi tehnicilor de organizare a datelor 
1.3. Organizarea datelor în baze de date 
 

 4    Prelegere susţinută de 
prezentări PPT, 
discuţii, explicaţii, 
exemplificări, studii de 
caz   

Cap. 2. Baze de date  : 
2.1. Organizarea generală a datelor. Conceptul de baze de 

date 

 8   

                                                            

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. 



 

2.2. Obiectivele fundamentale ale unei baze de date
2.3. Sistemul de gestiune al bazei de date (SGBD). Sistemul de 

gestiune al bazei de date distribuite (SGBDD) 
2.4. Niveluri şi modele de reprezentare a datelor în bazele de 

date. Modelul entitate‐relaţie (MER). Modelarea 
conceptuală a datelor folosind modelul MER. 
Generalizarea şi moştenirea 

   

Cap. 3. Obiectivele băncilor de date : 
3.1. Clasificarea bazelor de date  
   

 4   

Cap. 4. Fişiere şi baze de date, ca suport informaţional al 
procesului decisional: 

4.1. Noţiunea de fişier şi elemente conexe. Clasificarea 
semantică a fişierelor şi structuri de date. 

4.2. Operaţii executate asupra structurilor de date. 
   

 8   

Cap. 5. Legarea (relaţionarea) bazelor de date: 
5.1. Cum se leagă datele împreună.  
5.2. Crearea relaţiilor  
   

4   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

▫ Bibliografie9  P. Alan : Proiectarea sistemelor informatice, Ed. Solness, Timişoara, 2002, Cod ISBN 973-8145-79-1 
▫ P. Alan : Proiectarea sistemelor informatice – caiet de lucrări, Ed. Solness, 2002, Timişoara, Cod ISBN 973-8145-64-3 
▫ P. Alan, L. Danciu : Informatica de gestiune, Ed. Vasile Goldiş University Press, reeditare 2009, Cod ISBN 978-973-664-240-1 
▫ P. Alan, L. Danciu : Baze de date în gestiunea activităţilor economice, Ed. Vasile Goldiş University Press, reeditare 2009, Cod ISBN 978-

973-664-239-5 
▫ P. Alan, L. Danciu : Bazele informaticii, Ed. Gutenberg Univers Arad, 2009, Ed. Gordian Timişoara, 2010, Cod ISBN 978-973-8902-85-5 

 
 
    
 

8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare 

Cap. 1. MS EXCEL : 
1.1. Operații elementare și concepte de bază 
1.2. Gestionarea datelor din foile de calcul 
1.3. Formatarea celulelor și foilor de calcul 
1.4. Căutarea și copierea datelor 
1.5. Formule și funcții în MS Excel 
1.6. Prelucrări de tip baze de date 
1.7. Crearea de grafice și diagrame 
1.8 Imprimarea datelor 

   

 8    Se lucrează în 
laboratorul de 
informatică cu fiecare 
grupă de studenţi; 
Studenţii fiind organizaţi 
câte 1-2 la calculator; În 
final se susţine proiectul 
de către fiecare student.   

                                                            

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. 
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:”. 



 

Cap. 2. MS ACCESS : 
2.1.  Concepte generale privind bazele de date 
2.2.  Crearea și vizualizarea tabelelor 
2.3.  Crearea formularelor 
2.4.  Relaționarea bazelor de date 
2.5. Afișarea datelor 
2.6.  Crearea rapoartelor 
2.7.  Crearea interogărilor 

   

 8   

Cap. 3. MySQL: 
3.1.  Concepte de baza 
3.2.  Baza de date (BD) si sistem de gestiune a bazelor de 

date (SGBD) 
3.3. Modele de reprezentare a bazelor de date 
3.4.  Tipuri de date și tipuri de coloane utilizate în MySQL 
3.5. Operatori și funcții 
3.6. Crearea, modificarea și ștergerea tabelelor în MySQL 
3.7. Căutarea datelor în tabele 
3.8. Utilizarea bazelor de date 

   

 12   

      

         

         

         

         

         

Bibliografie11   1. P. ALAN, Sisteme Informatice în Management; Ed. Solness; Timişoara, 2001 

2. P. ALAN, Sisteme Informatice în Management ‐ Caiet lucrări; Ed. Solness; Timişoara, 2001 
3. P. ALAN, L. DANCIU, Informatica de gestiune; „Vasile Goldiş” University Press, Arad, 2007 
4. P. ALAN, L. DANCIU, Baze de date în gestiunea activităţilor economice; „Vasile Goldiş” University Press, Arad, 2007 
5. Sistemul de programe DocTec, pentru gestiunea investiţiilor, realizat de P. ALAN 
   

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Cunoştinţele de baze de date pentru afaceri sunt importante pentru planul de învăţământ al specializării pentru 
însuşirea/utilizarea conceptelor specifice, pentru conducerea departamentelor/echipelor din domeniu şi/sau interdisciplinare. 

 Majoritatea angajatorilor din domeniul aferent programului solicită cunoştinţe şi competenţe în domeniu pentru dezvoltarea 
carierei unor viitori ingineri/manageri/directori necesari în structura ierarhică a firmelor.     

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs 
 Rezolvarea unor subiecte 
teoretice aferente cursurilor   

Examinare scrisă    50%   

10.5 Activităţi aplicative  S:             

 L:   Realizarea aplicațiilor 
prevăzute în tema de lucrare    

Susţinerea lucrării    50%  

 P:             

 Pr:                 

                                                            

11 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei. 



 

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

     

 
 
 

Data completării Titular de curs 
(semnătura) 

Titular activităţi aplicative 
(semnătura) 

 05.09.2014    
…………………….……… 

 
…………………….……… 

 
 
Director de departament 

(semnătura) 
Data avizării în Consiliul Facultăţii12 Decan 

(semnătura) 

 
…………………….……… 

     
…………………….……… 

 

                                                            

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



 

FIŞA DISCIPLINEI1 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea “Politehnica” din Timişoara   

1.2 Facultatea2 / Departamentul3 Facultatea de Management în Producţie şi Transporturi / 
Management   

1.3 Catedra ▬ 

1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4) Inginerie și management / 230   

1.5 Ciclul de studii Licenţă   

1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea Inginerie economică industrială / 10/ Inginer   

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei  Informatică de Gestiune  

2.2 Titularul activităţilor de curs   Ș.l. dr.ing. Mircea NEGRUȚ   

2.3 Titularul activităţilor aplicative5   Ș.l. dr.ing. Mircea NEGRUȚ   

2.4 Anul de studiu6  3   2.5 Semestrul  6   2.6 Tipul de evaluare  E   2.7 Regimul disciplinei OPŢIONAL   

 
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  10   

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  26   

Tutoriat  4   

Examinări  4   

Alte activităţi         

Total ore activităţi individuale 60  

3.8 Total ore pe semestru7 116   

3.9 Numărul de credite 4   

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum     

4.2 de competenţe     

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului  Amfiteatru, Materiale suport: laptop, proiector, tablă   

5.2 de desfăşurare a activităţilor practice  Sala laborator, tablă, calculatoare   

 
6. Competenţe specifice acumulate 

                                                            

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. 



 

Competenţe 
profesionale8 

C3. Utilizarea aplicaţiilor software şi a tehnologiilor informaţionale pentru rezolvarea de sarcini specifice 
ingineriei şi managementului.  
C4. Evaluarea economică, planificarea şi conducerea proceselor şi a sistemelor logistice şi de producţie. 
C5.  Gestiunea resurselor organizaţiei, asigurarea calităţii producţiei şi managementul dezvoltării 
organizaţionale.  

 C6. Proiectarea tehnico‐economică şi îmbunătăţirea produselor şi proceselor industriale.   

Competenţe transversale 

   

  

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei 

 Obiectivul  cursului este acela de a forma la viitorul inginer deprinderile specifice necesare să 
înţeleagă modul de gestiune a informațiilor. Conştiinţele dobândite în cadrul cursului şi dublate 
de aplicaţia din cadrul lucrărilor îl ajută pe viitorul inginer să se deprindă cu modul de realizare a 
bazelor de date în diverse aplicaţii de tip Office cu care se vor întâlni atât în viitorii ani de studiu, 
cât si în activitatea lor de mai târziu.    

7.2 Obiectivele specifice 

  Proiectarea structurii bazelor de date este un pas foarte important în alcătuirea unui sistem de 
baze de date performant, drept urmare, prezentarea mai multor sisteme de definirea şi 
gestiunea bazelor de date îi va ajuta să înţeleagă mai bine importanţa acestui domeniu.    

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore  Metode de predare 

Cap. 1. Microsoft WORD: 
1.1. Crearea şi editarea documentelor 
1.2. Formatarea şi tipărirea documentelor 
1.3. Realizarea de documente personalizate 
1.4. Corespondenţă de secretariat (Mail Merge) 
 

 4    Prelegere susţinută de 
prezentări PPT, 
discuţii, explicaţii, 
exemplificări, studii de 
caz   

Cap. 2. Microsoft EXCEL: 
2.1. Lansarea şi abandonarea Excel‐ului 
2.2. Gestionarea fişierelor 
2.3. Crearea şi editarea foilor de calcul 
2.4. Formatarea foilor de calcul 
2.5. Utilizarea formulelor 
2.6. Utilizarea funcţiilor 
2.7. Crearea de diagrame 
2.8. Proiectarea unei liste sau a unei baze de date 
   

 10   

Cap. 3. Microsoft OUTLOOK: 
3.1. Generalităţi.  Conturi de poştă electronică. 

 8   

                                                            

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. 



 

3.2. Adăugarea sau eliminarea conturilor de poştă electronică
3.3. Transformarea unui cont de poştă electronică în cont de 

poştă electronică implicit 
3.4. Crearea unui mesaj. Despre Cc şi Cci. Inserarea unei 

ataşări 
3.5. Crearea unui fişier de semnătură 
3.6. Utilizarea opţiunii Confirmare de primire pentru email‐

uri. 
   

Cap. 4. Microsoft ACCESS: 
4.1. Generalităţi. Crearea tabelelor. 
4.2. Utilizarea Interogărilor. 
4.3. Crearea formularelor. 
4.4. Rapoarte 
4.5. Macrocomenzi. Module 
   

 6   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

▫ Bibliografie9  P. Alan : Proiectarea sistemelor informatice, Ed. Solness, Timişoara, 2002, Cod ISBN 973-8145-79-1 
▫ P. Alan : Proiectarea sistemelor informatice – caiet de lucrări, Ed. Solness, 2002, Timişoara, Cod ISBN 973-8145-64-3 
▫ P. Alan, L. Danciu : Informatica de gestiune, Ed. Vasile Goldiş University Press, reeditare 2009, Cod ISBN 978-973-664-240-1 
▫ P. Alan, L. Danciu : Baze de date în gestiunea activităţilor economice, Ed. Vasile Goldiş University Press, reeditare 2009, Cod ISBN 978-

973-664-239-5 
▫ P. Alan, L. Danciu : Bazele informaticii, Ed. Gutenberg Univers Arad, 2009, Ed. Gordian Timişoara, 2010, Cod ISBN 978-973-8902-85-5 

 
    
 

8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare 

Cap. 1. MS WORD : 
1.1. Crearea şi editarea documentelor 
1.2. Formatarea şi tipărirea documentelor 
1.3. Formatarea și realizarea de documente personalizate 
1.4. Tabele 
1.5. Grafică în documente 
1.6. Corespondenţă de secretariat (Mail Merge) 
1.7. Trimiterea de documente prin email 

   

 4    Se lucrează în 
laboratorul de 
informatică cu fiecare 
grupă de studenţi; 
Studenţii fiind organizaţi 
câte 1-2 la calculator; În 
final se susţine proiectul 
de către fiecare student.   

Cap. 2. MS EXCEL : 
2.1. Operații elementare și concepte de bază 
2.2. Gestionarea datelor din foile de calcul 
2.3. Formatarea celulelor și foilor de calcul 
2.4. Căutarea și copierea datelor 
2.5. Formule și funcții în MS Excel 

 10   

                                                            

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. 
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:”. 



 

2.6. Prelucrări de tip baze de date 
2.7. Crearea de grafice și diagrame 
2.8. Imprimarea datelor 

   

Cap. 3. OUTLOOK: 
3.1.  Scrierea/Modificarea si Gestionarea E‐mail‐urilor 
3.2.  Reguli de gestionare a mesajelor 
3.3.  Filtrare si Sortare 
3.4.  Contacte 
3.5. Lucrul cu programări evenimente, sarcini 
3.6. Calendar 
3.7. Mail Merge din lista de contacte 
3.8. Crearea unui fişier de semnătură 

3.9. Utilizarea opţiunii Confirmare de primire pentru email‐uri  

 8   

 Cap. 4. MS ACCESS : 
4.1.  Concepte generale privind bazele de date 
4.2.  Crearea și vizualizarea tabelelor 
4.3.  Crearea formularelor 
4.4.  Relaționarea bazelor de date 
4.5. Afișarea datelor 
4.6.  Crearea rapoartelor  
4.7.  Crearea interogărilor  

  

 6   

         

         

         

         

         

Bibliografie11   1. P. ALAN, Sisteme Informatice în Management; Ed. Solness; Timişoara, 2001 

2. P. ALAN, Sisteme Informatice în Management ‐ Caiet lucrări; Ed. Solness; Timişoara, 2001 
3. P. ALAN, L. DANCIU, Informatica de gestiune; „Vasile Goldiş” University Press, Arad, 2007 
4. P. ALAN, L. DANCIU, Baze de date în gestiunea activităţilor economice; „Vasile Goldiş” University Press, Arad, 2007 
5. Sistemul de programe DocTec, pentru gestiunea investiţiilor, realizat de P. ALAN 
   

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Cunoştinţele de informatică de gestiune sunt importante pentru planul de învăţământ al specializării pentru 
însuşirea/utilizarea conceptelor specifice, pentru conducerea departamentelor/echipelor din domeniu şi/sau interdisciplinare. 

 Majoritatea angajatorilor din domeniul aferent programului solicită cunoştinţe şi competenţe în domeniu pentru dezvoltarea 
carierei unor viitori ingineri/manageri/directori necesari în structura ierarhică a firmelor.     

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs 
 Rezolvarea unor subiecte 
teoretice aferente cursurilor   

Examinare scrisă    50%   

10.5 Activităţi aplicative  S:             

 L:   Realizarea aplicațiilor  Susţinerea lucrării    50%  

                                                            

11 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei. 



 

prevăzute în tema de lucrare    

 P:             

 Pr:                 

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

     

 
 
 

Data completării Titular de curs 
(semnătura) 

Titular activităţi aplicative 
(semnătura) 

 05.09.2014    
…………………….……… 

 
…………………….……… 

 
 
Director de departament 

(semnătura) 
Data avizării în Consiliul Facultăţii12 Decan 

(semnătura) 

 
…………………….……… 

     
…………………….……… 

 

                                                            

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



 

FIŞA DISCIPLINEI1 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea “Politehnica” din Timişoara   

1.2 Facultatea2 / Departamentul3 Facultatea de Management în Producţie şi Transporturi / 
Management   

1.3 Catedra ▬ 

1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4) Inginerie și management / 230   

1.5 Ciclul de studii Licenţă   

1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea Inginerie economică industrială / 10/ Inginer  

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei  Sisteme Informatice în Management   

2.2 Titularul activităţilor de curs  Ș.l. dr.ing. Mircea NEGRUȚ   

2.3 Titularul activităţilor aplicative5  Ș.l. dr.ing. Mircea NEGRUȚ   

2.4 Anul de studiu6 3   2.5 Semestrul 6   2.6 Tipul de evaluare E   2.7 Regimul disciplinei OPŢIONAL  

 
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 18   

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 8   

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 26   

Tutoriat 4   

Examinări 4   

Alte activităţi       

Total ore activităţi individuale 60  

3.8 Total ore pe semestru7 116   

3.9 Numărul de credite 4   

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum     

4.2 de competenţe     

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului  Sală mare, Materiale suport: laptop, proiector, tablă   

5.2 de desfăşurare a activităţilor practice  Sala laborator, tablă, calculatoare   

 
6. Competenţe specifice acumulate 

                                                            

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. 



 

Competenţe 
profesionale8 

C3. Utilizarea aplicaţiilor software şi a tehnologiilor informaţionale pentru rezolvarea de sarcini specifice 
ingineriei şi managementului.  
C4. Evaluarea economică, planificarea şi conducerea proceselor şi a sistemelor logistice şi de producţie. 
C5.  Gestiunea resurselor organizaţiei, asigurarea calităţii producţiei şi managementul dezvoltării 
organizaţionale.  

 C6. Proiectarea tehnico‐economică şi îmbunătăţirea produselor şi proceselor industriale.   

Competenţe transversale 

   

  

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei 
 Obiectivul  cursului este acela de a forma la studenţi deprinderile specifice necesare 

abordării conceptului sistemic în analizele diverselor sisteme informaţionale/informatice 
cu care se vor întâlni atât în viitorii ani de studiu, cât si în activitatea lor de mai târziu.    

7.2 Obiectivele specifice 

 Conceptele, metodele şi modelele abordate vor asigura bagajul minim informaţional 
necesar viitorului specialist pentru a optimiza procesele de fabricare, pentru a efectua o 
analiză a sistemelor informationale a unei companii, sub aspectul tehnico-ingineresc, dar 
şi din punctul de vedere al impactului proceselor asupra mediului tehnico- economic.    

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore  Metode de predare 

Cap. 1. Bazele teoretice ale proiectării sistemelor 
informaţionale : 

1.1. Sistemul informaţional şi abordarea sistemică  
1.2. Sistemul informaţional – definiţie, funcţiuni, structură 
1.3. Metodologii de realizare şi proiectare a sistemelor 

informatice 
1.4. Mijloace de investigare a sistemului informaţional 

existent   
 

4    Prelegere susţinută de 
prezentări PPT, 
discuţii, explicaţii, 
exemplificări, studii de 
caz   

Cap. 2. Analiza critică a sistemului informaţional existent : 
2.1. Obiectivele analizei critice 
2.2. Analiza structurii organizatorice 
2.3. Analiza documentelor 
2.4. Analiza informaţiilor 
2.5. Analiza fluxurilor şi circuitelor informaţionale 
2.6. Restricţii, necesităţi, limite, cerinţe pentru noul sistem 
   

4   

Cap. 3. Proiectarea generală (PG) : 
3.1. Rolul proiectării generale. Structura proiectului general 
3.2. Organizarea şi conducerea proiectării generale 

8   

                                                            

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. 



 

3.3. Fazele realizării proiectării generale 
3.4. Definirea obiectivelor sistemului informaţional 
3.5. Proiectarea ieşirilor (liste, situaţii, rapoarte) 
3.6. Proiectarea bazei informaţionale 
3.7. Metode de codificare 
3.8. Proiectarea (reproiectarea) documentelor de intrare 
   

Cap. 4. Proiectarea de detaliu (PD) : 
4.1. Caracteristicile generale ale proiectării de detaliu 
4.2. Proiectarea prelucrărilor specifice unităţilor funcţionale 
4.3. Proiectarea de detaliu a unităţilor de prelucrare 
   

8   

Cap. 5. Implementarea şi dezvoltarea sistemelor informatice : 
5.1. Etapele implementării 
5.2. Tehnici şi metode de studiu a dezvoltării sistemului 

informaţional 
   

4   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

▫ Bibliografie9  P. Alan : Proiectarea sistemelor informatice, Ed. Solness, Timişoara, 2002, Cod ISBN 973-8145-79-1 
▫ P. Alan : Proiectarea sistemelor informatice – caiet de lucrări, Ed. Solness, 2002, Timişoara, Cod ISBN 973-8145-64-3 
▫ P. Alan, L. Danciu : Informatica de gestiune, Ed. Vasile Goldiş University Press, reeditare 2009, Cod ISBN 978-973-664-240-1 
▫ P. Alan, L. Danciu : Baze de date în gestiunea activităţilor economice, Ed. Vasile Goldiş University Press, reeditare 2009, Cod ISBN 978-

973-664-239-5 
▫ P. Alan, L. Danciu : Bazele informaticii, Ed. Gutenberg Univers Arad, 2009, Ed. Gordian Timişoara, 2010, Cod ISBN 978-973-8902-85-5 

   
 

8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare 

Cap. 1. ANALIZA SISTEMULUI INFORMAŢIONAL EXISTENT : 
1.1. Prezentarea generala a unităţii  analizate 
1.2. Prezentarea sistemului informatic existent 
1.3. Analiza mediului extern şi a relaţiilor acestuia cu 

unitatea 
1.4. Studiul structurii organizatorice a unităţii 
1.5. Analiza funcţională a activităţii studiate 
1.6. Analiza documentelor sau a altor surse informaţionale 

privind activitatea studiată 
1.7. Prezentarea critică a sistemului informaţional existent 

   

8    Deplasarea într-o firmă 
concretă pentru 
strângerea informaţiilor 
în vederea efectuării 
analizei specifice; Apoi 
se lucrează în sală cu 
fiecare grupă de studenţi; 
Studenţii fiind organizaţi 
pe grupe de câte 3; În 
final se susţine proiectul 
de către fiecare grupă   

Cap. 2. PROIECTAREA GENERALĂ A SISTEMULUI INFORMATIC : 
2.1. Definirea obiectivelor sistemului informatic propus 
2.2.  Prezentarea situaţiilor de ieşire a sistemului 

informatic 

8   

                                                            

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. 
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:”. 



 

2.3.  Formalizarea documentelor de intrare
2.4.  Proiectarea bazei informaţionale 
2.5.  Reproiectarea şi adaptarea documentelor de intrare 
2.6.  Structurarea sistemului şi determinarea unităţilor 

funcţionale 
   

Cap. 3. PROIECTAREA DE DETALIU A UNITĂŢILOR 
FUNCŢIONALE : 
3.1.  Proiectarea fişierelor de baza 
3.2.  Proiectarea prelucrărilor specifice ale unităţii 

funcţionale 
3.3.  Proiectarea structurii unităţilor de prelucrare 
3.4.  Proiectarea prelucrărilor specifice ale unităţii de 

prelucrare 
   

8   

Cap. 4. PREZENTAREA PROGRAMULUI INFORMATIC : 
4.1.  Prezentarea interfeţei utilizator a programului 
4.2.  Prezentarea situaţiilor de ieşire a programului 
4.3.  Programul sursa 

   

4   

         

         

         

         

         

Bibliografie11   1. P. ALAN, Sisteme Informatice în Management; Ed. Solness; Timişoara, 2001 

2. P. ALAN, Sisteme Informatice în Management ‐ Caiet lucrări; Ed. Solness; Timişoara, 2001 
3. P. ALAN, L. DANCIU, Informatica de gestiune; „Vasile Goldiş” University Press, Arad, 2007 
4. P. ALAN, L. DANCIU, Baze de date în gestiunea activităţilor economice; „Vasile Goldiş” University Press, Arad, 2007 
5. Sistemul de programe DocTec, pentru gestiunea investiţiilor, realizat de P. ALAN 
   

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Cunoştinţele de proiectare sistemelor informaţionale sunt importante pentru planul de învăţământ al specializării pentru 
însuşirea/utilizarea conceptelor specifice, pentru ingineria şi conducerea departamentelor/echipelor din domeniu şi/sau 
interdisciplinare. 

 Majoritatea angajatorilor din domeniul aferent programului solicită cunoştinţe şi competenţe în domeniu pentru dezvoltarea 
carierei unor viitori ingineri/manageri/directori necesari în structura ierarhică a firmelor.     

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs 
 Rezolvarea unor subiecte 
teoretice aferente cursurilor   

Examinare scrisă    50%   

10.5 Activităţi aplicative  S:             

 L:   Realizarea analizei 
prevăzute în tema de lucrare    

Susţinerea lucrării    50%   

 P:             

 Pr:                 

                                                            

11 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei. 



 

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

     

 
 
 

Data completării Titular de curs 
(semnătura) 

Titular activităţi aplicative 
(semnătura) 

 05.09.2014    
…………………….……… 

 
…………………….……… 

 
 
Director de departament 

(semnătura) 
Data avizării în Consiliul Facultăţii12 Decan 

(semnătura) 

 
…………………….……… 

     
…………………….……… 

 

                                                            

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



FIŞA DISCIPLINEI1 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea POLITEHNICA dinTimisoara  
1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management în Productie si Transporturi / Management  
1.3 Catedra ▬ 
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4) Inginerie și Management/230  
1.5 Ciclul de studii  licenta  
1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea Inginerie economică industriala /10 / Inginer   

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Ingineria și Managementul Calității   
2.2 Titularul activităţilor de curs Conf.dr.ing. Adrian Pavel PUGNA  
2.3 Titularul activităţilor aplicative5  Conf.dr.ing. Adrian Pavel PUGNA  
2.4 Anul de studiu6 3   2.5 Semestrul 2   2.6 Tipul de evaluare  E  2.7 Regimul disciplinei  Ob  

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

3.1 Număr de ore pe săptămână  5,5  , din care:    3.2 curs 3   3.3 seminar/laborator/ proiect/practică 2,5   
3.4 Total ore din planul de învăţământ  77  , din care:  3.5 curs  42  3.6 activităţi aplicative  35  
3.7 Distribuţia fondului de timp pentru activităţi individuale asociate disciplinei ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe   20   
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  12   
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  20  
Tutoriat 28   
Examinări  3  
Alte activităţi       
Total ore activităţi individuale 83  
3.8 Total ore pe semestru7 160   
3.9 Numărul de credite 4   

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum •  Analiză Matematică, Bazele Managementului, Matematică și Management, Teoria 
și Ingineria Sistemelor, Cercetări Operaționale  

4.2 de competenţe •  Algebra, materiale si tehnologii, tehnologie, comunicare   

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului •  Sala cu videoproiector (folosesc laptop propriu)   
5.2 de desfăşurare a activităţilor practice • Laborator   

 
6. Competenţe specifice acumulate 

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. 

 

                                                           



Competenţe 
profesionale8 

• C2 – Elaborarea si interpretarea documentatiei tehnice, economice și manageriale 
• C4 –Producerea, procesarea şi caracterizarea materialelor 
• C5 – Proiectarea tehnică şi tehnologică a proceselor specifice industriilor chimice şi de materiale; asigurarea 

şi controlul calităţii produselor realizate 
• C6 – Conducerea proceselor specifice activităţilor din industriile de profil; proiectarea fluxurilor economico-

financiare la nivel organizaţional; management de proiect 
•  

Competenţe 
transversale 

•  Aplicarea, în mod responsabil, a principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în 
realizarea sarcinilor profesionale şi identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor 
disponibile, a etapelor de lucru, a duratelor de execuţie, a termenelor de realizare aferente 
şi a riscurilor aferente. 

• Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridisciplinară şi aplicarea de tehnici 
de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei. 

• Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi utilizarea eficientă, pentru propria 
dezvoltare, a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională 
asistată (portaluri Internet, aplicaţii software de specialitate, baze de date, cursuri on-line 
etc.) atât în limba romană, cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională. 

•  

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei 

 Insuşirea de către studenţi a conceptelor, instrumentelor, metodelor şi modelelor specifice 
disciplinei Ingineria și Managementul Calității, de a dezvolta/cultiva studenților competențe 
profesionale (cunoștințe si abilitati, precum si un mod de comportament determinat de 
valori și atitudini noi impuse de specificul Ingineriei și Managementul Calității) in domeniile 
proiectării Sistemelor de Management al Calității si gestiunea eficientă a resurselor 
organizației 

•   

7.2 Obiectivele specifice 

  Capacitatea şi abilitatea cunoaşterii şi inţelegerii Sistemelor de Management al Calității 

•  Devoltarea abilitatilor de gestionare a unor situatii concrete in din punct de vedere al 
Controlului și Asigurării Calității din cadrul proceselor de fabricație  

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 
 1. CAP.I INGINERIA CALITĂȚII 
 - Definire și concepte de bază 1.1CONCEPTUL DE CALITATE 1.2 

Definiții ale calității, 1.3 Funcțiile calității, 1.3.1 Determinarea 
nivelului tehnic absolut- Metodele MISENIT și STEM, 1.4 
Caracterul dinamic al calității, 1.5 Maeștrii ai Asigurării și 
Managementului Calității   

 8   Expunerea, 
prelegerea, explicatia, 
modelarea insotite de 
mijloace tehnice 
vizuale si auditive 
(laptop, videoproiector, 
statie de aplificare cu 
microfoane si boxe 
pentru expunerea 
slide-urilor continand 
notiunile, informatiile si 
cunoastintele 
structurate pe fiecare 
capitol de curs, precum 
si a unor filme 
documentar-
demonstrative De 
asemenea, studentii au 
la dispozitie, suportul 

 CAPITOLUL II 
INSTRUMENTE STATISTICE ALE CALITĂŢI, 2.1 Generalităţi, 2.2. 

Instrumente și tehnici statistice,  2.2.1 Reprezentarea grafică a 
datelor, 2.2.2 Histograma, 2.2.3 Diagrama de dispersie,2.2.4 
Analiza prin stratificare (corelație ), 2.2.5 Diagrama ”cauză – 
efect”, 2.2.6 Diagrama Pareto, 2.2.6 Fișe de control l 

 8  

CAPITOLUL III 
INSTRUMENTE UTILIZATE ÎN MANAGEMENTUL ȘI STRATEGIA 

CALITĂŢII, 3.1 Instrumente pentru identificarea problemelor prin 
prelucrarea datelor,3.2 Instrumente pentru analiza și identificarea 
cauzelor, 3.3 Instrumente ale calității utilizate în procesul 
decizional, 3.4 Instrumente ale calității utilizate în strategia 

 10  

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


managerială, 3.5 Instrumente ale calității utilizate în cadrul 
proceselora. a. Instrumente utilizate pentru identificarea, 
definirea, analiza cerințelor și așteptărilor b. Instrumente utilizate 
în proiectarea constructivă și tehnologică a produsului b2. 
Instrumente utilizate la examinarea proiectelor, Ascultarea vocii 
clientului – Voice Of Customer (VOC), Modelul Kano, 
Desfășurarea funcției calității  – Quality Function Deployment 
(QFD), Analiza Modurilor de Defectare, a Efectelor și Criticității 
lor (AMDEC) –  ” Failure Modes, Effects & Criticality Analysis 
(FMECA)” 

de curs în format 
electronic pe care il 
parcurg in timpul 
orelor, preluand prin 
notite elementele 
explicative 
suplimentare sau a 
celor de noutate 
introduse de cadrul 
didactic. 
Formele de 
organizare a 
procesului de 
invatamant sunt: 
Activitati frontale, 
care cuprind: cursul, 
partial activitatea de la 
proiect (in cazul 
explicatiilor); Activitati 
de grup dirijate care 
includ: consultatiile, 
realizate in comun de 
stundenti (organizare 
in binom) si cadrul 
didactic; Activitati 
individuale cuprind 
studiul individual (in 
vederea pregatirii 
evaluarii), studiul în 
biblioteca, lectura 
suplimentara si de 
completare (la sugestia 
cadrului didactic; titluri 
existente in biblioteca 
universtara 

CAPITOLUL IV 
NOȚIUNI FUNDAMENTALE DE CALCUL PROBABILISTIC ȘI 

STATISTICĂ MATEMATICĂ, 4.1 Elemente fundamentale ale 
teoriei probabilităţilor, 4.2 Variabile aleatoare, 4.3 Indicatori 
statistici ai repartiţiilor (valori tipice ale variabilelor aleatoare), 4.4 
Inegalitatea Cebâșev,4.5 Repartiţii statistice utlizate în 
modelarea caracteristicilor de calitate, 4.6 Estimații statistice, 4.7 
Teste statistice, 4.7.1 Teste pentru detectarea caracterului 
aleator a datelor eşantionului, 4.7.2 Teste pentru detectarea și 
eliminarea valorilor aberante, 4.7.3 Teste de concordanță, 4.7.4 
Teste pentru verificarea normalității, 4.7.5 Teste parametrice  

 10  

CAPITOLUL V 
CONTROLUL STATISTIC DE RECEPȚIE ȘI AL PROCESELOR 
5.1 Consideraţii generale privind controlul statistic de recepţie şi 

controlul statistic al procesului,  5.2 Controlul statistic de 
recepţie, 5.2.1 Caracteristica operativă a planurilor de control 
statistic, 5.2.2 Planuri de control atributive,5.2.3 Planuri de 
control prin măsurare  

6  

   
   
    
   
   
      
      
      
      
Bibliografie9    

1. C. Dumitrescu, A. Pugna, C. Militaru, Calitatea, fiabilitatea, mentenanța sistemelor complexe;  Editura Politehnica, Timisoara, 
2008. 

2.  A. Pugna,  Ingineria și managementul calității; -format electronic,  2014. 

3. C.V.Kifor, C. Oprean., Ingineria calității ; Editura Universității ”Lucian Blaga”; Sibiu, 2002  
 
8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare 
1. Evaluarea calității produselor și sistemelor de producție   2  Expunere temă, 

exercitii și dezbateri, 
discuții, răspunsuri la 
întrebări, corecții-
observații, măsurători, 
prelucrarea și 
interpretarea 
rezultatelor 
experimentale, notare  
i 

 2. Prelucrarea statistică a datelor privind calitatea     2  
3.Simularea proceselor de producție     2  
 4.Capabilitatea proceselor 
 
 

 2  

 5.Planuri de control a caracteristicilor de calitate atributive si 
caracteristicilor de calitate care variază în mod continuu    

2     

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. 
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:”. 

 

                                                           



6.Planificarea calitatii i  2     
  7.Analiza modurilor de defectare și a efectelor acestora   2     
8. Proiect pentru elaborarea documentelor calității la o intreprindere 

industriala sau de servicii   
 19     

 Prezentare proiect si feedback catre studenti 
 

2    

Bibliografie11    1.C. Dumitrescu, A. Pugna, S. Capotescu,  Ingineria și asigurarea calității; Editura Politehnica; Timişoara, 2008 
2. A. Pugna, Controlul și asigurarea calității – ghid pentru elaborarea documentelor calității; -format electronic, 2014   

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

•  Mentinerea legaturii permanente cu mediul de afaceri in mod special prin derularea unor cercetari aplicative in cadrul 
firmelor, anual prin intermediul elaborarii proiectului și a lucrării de licență  

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs 

  Cunoasterea de către 
studenţi a conceptelor, 
instrumentelor, metodelor şi 
modelelor specifice 
Ingineriei și Managementului 
Calității     

 Examen scris    60%  

10.5 Activităţi aplicative  S:     

 

    

 L:   Capacitatea de a utiliza 
corect metodele, modelele 
specifice pentru a aprecia 
Sistemul de Management al 
Calității    

Teste scurte de verificare; Prezentarea si 
verificarea datelor masurate; Prezentarea 
lucrarii prelucrate, raspunsuri la intrebari   

 15%   

 P:    Prezentarea corecta si 
completa a Sistemului de 
Management al Calitati  al 
unei firme (intreprinderi, 
organizatii). Prezentarea in 
detaliu a unei proceduri de 
sistem si a unei proceduri 
operationale     

Prezentare si sustinere în Power Point a 
proiectului. Explicatii privind metodologia 
utilizata, rezultatele obtinute, recomandari, 
explicatii, discutii si răspunsuri la întrebări     

25%    

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

• Utilizarea şi exprimarea corectă a noţiunilor şi conceptelor definite. Rezolvarea şi explicarea unor probleme de complexitate 
medie Efectuarea de aplicaţii şi sarcini specifice, interpretarea unor rezultate de complexitate medie, participarea activă la 
lucrul în echipă. Minim nota 5 la examen, respectiv promovarea testelor aplicative si a proiectului cu nota minima de trecere 
5     

 
 
 

Data completării Titular de curs 
(semnătura) 

Titular activităţi aplicative 
(semnătura) 

  10.09.2014    

11 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei. 

 

                                                           



…………………….……… …………………….……… 

 
 
Director de departament 

(semnătura) 
Data avizării în Consiliul Facultăţii12 Decan 

(semnătura) 
 

…………………….……… 
     

…………………….……… 
 

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

 

                                                           



FIŞA DISCIPLINEI1 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitate Politehnica Timisoara  
1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management in Productie si Transporturi / Management  
1.3 Catedra ▬ 
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)  Inginerie si management / 230  
1.5 Ciclul de studii licenta   
1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea  Inginerie Economica Industriala / 10 / Inginer  

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Organe de Masini   
2.2 Titularul activităţilor de curs  Sl.dr. ing. Mihaela Jula  
2.3 Titularul activităţilor aplicative5  S.l. dr. ing. Mihaela Jula  
2.4 Anul de studiu6 III   2.5 Semestrul  6  2.6 Tipul de evaluare E  2.7 Regimul disciplinei  obligatorie  

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

3.1 Număr de ore pe săptămână  3.5  , din care:    3.2 curs  2  3.3 seminar/laborator/ proiect/practică  1.5 
3.4 Total ore din planul de învăţământ  49  , din care:  3.5 curs  28  3.6 activităţi aplicative  21  
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 9  
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  21  
Tutoriat  2  
Examinări  3  
Alte activităţi       
Total ore activităţi individuale  53   
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 •    

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului •  Sala de curs, laptop, videoproiector, ecran de proiectie, tabla  
5.2 de desfăşurare a activităţilor practice • sala de laborator, calculatoare, videoproiector, tabla inteligenta, standuri si 

aparatura de laboraor   

 
6. Competenţe specifice acumulate 

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. 

 

                                                           



Competenţe 
profesionale8 

• C3. Utilizarea aplicatiilor software si a tehnologiilor informationale pentru rezolvarea de sarcini specifice 
ingineriei si managementului. (0,3) 

• C4. Evaluarea economica, planificarea si conducerea proceselor si a sistemelor logistice si de productie 
(0.3) 

• C6. Proiectarea tehnico-economică şi îmbunătăţirea produselor ṣ i proceselor industriale, (0,4)    

Competenţe 
transversale 

•    

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei 
•  Obiectivul  cursului este de a forma deprinderile specifice necesare abordării sistemice in 

analiza si proiectarea diverselor sisteme tehnice  cu care se vor întâlni atât în viitorii ani 
de studiu, cât şi în activitatea lor de mai târziu.  

7.2 Obiectivele specifice 

 Disciplina isi propune sa dezvolte competente referitoare la proiectarea si exploatarea 
partilor constitutive ale sistemelor mecanice mobile.  Disciplina se bazeaza pe deprinderea 
de a realiza legaturi intre cunostintele acumulate la disciplinele: desen tehnic, mecanica, 
rezistenta materialelor, si mecanisme, scopul final fiind de a crea competente de alegere si 
exploatare a unui sistem mecanic având fiabilitate superioara si parametri tehnici si 
calitativi competitivi pe plan mondial. 

• Conceptele, metodele si modelele abordate vor asigura cunostintele minime necesare 
viitorului specialist pentru a optimiza proiectarea diferitelor sisteme si procesele de 
fabricare, atat sub aspectul tehnico-ingineresc, cat si din punctul de vedere al impactului 
acestora asupra mediului tehnico- economic.  

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 
 1. Organele miscarii de rotatie: arbori si axe; lagare cu rostogolire; 

cuplaje.     
 10    Prelegere susţinută 

de prezentări PPT, 
discuţii, explicaţii, 
exemplificări, studii de 
caz  

 2. Legaturi elastice:arcuri metalice si nemetalice   4  
 3. Imbinari: imbinari nedemontabile; imbinari demontabile; imbinari 

cvasidemontabile  
 10  

 4.Elemente de inginerie, exploatare , tribologie: ungere, frecare, 
uzare  

4   

     
      
      
      
      
      
      
      
      
      

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


Bibliografie9   1. Gheorghiu, N.,Ionescu, N., Organe de masini, Arbori, Lagare, Cuplaje, Lito IPTVT, 1982.  
2. Jula, A., Chisu, E., Moldovean Gh., s.a. Organe de masini, Lito Univ. Brasov, vol.II 1989  
3. Madaras, L. Organe de masini, Lito Univ. Tehnica Timisoara, vol. II, 1990 
4. Madaras, L., Ioanovici, Fr. Jr, Argesanu, V., Jula, M., Organe de masini, vol.I, Editura Eurostampa 2008,Timisoara, ISBN: 973-
687-307-2; 973-687-308-0 
5. Muhs, D., Wittel,H., Jannasch, D., Voβiek, J., Roloff/ Matek , Organe de masini, Normare, calcul, proiectare, vol I si II, a 17-a 
editie  corectata, sub licenta editurii Friedr.Vieweg&Sohn verlag/GWV-fachverlage Gmbh, Wiesbaden,  MATRIX ROM, Bucuresti 
2008 
6. Perju, D., Mecanisme de mecanica fina, Litografia UPT, 1990 
 
 
8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare 
 Laborator: Tehnici de masurare privind capitole din cursurile predate   4   Expunere tema, 

discutii, întrebari, 
rezolvare teme 
specifice 
Utilizarea unor aplicatii 
software    

 Laborator:  Alcatuirea lagarelor cu rulmenti. Aplicatii  4  
 Laborator: Etapele proiectarii unei transmisii prin curele.  Aplicatie.      7  
 Laborator: Solutii constructive - identificarea organelor de masini si a 

rolului functional.  Realizarea unei scheme cinematice.   
 6  

        
        
         
         
         
Bibliografie11   1. Gheorghiu, N. S.; Ionescu, Nelu; Ioanovici Fr. Jr., Argesanu V. Dreucean A., Dreucean M.,Dobra  A., Jula M.,s.a, 
Tehnici experimentale pentru organe de masini, Editura Mirton, Timisoara, 1999,  ISBN: 973-578-812-8 
  2.Ioanovici, Fr.Jr., Dreucean,  M., Has,T., Manual de testare a cunostintelor  Editura Mirton Timisoara,1997, ISBN 973-578-209-
X   

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

•  Continutul disciplinei raspunde cerintelor angajatorilor potentiali din mediul industrial. Oferta educationala a disciplinei este 
coroborata permanent cu necesitatile angajatorilor, fiind intr-un permanent proces de imbunatatire, prin mentinerea unor linii 
de comunicare bilaterala.  

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs 
  Rezolvarea unor subiecte 
teoretice si aplicative 
specifice disciplinei   

Examinare orala   60%  

10.5 Activităţi aplicative  S:             
 L:     rezolvarea problemelor 

corespunzatoare 
laboratoarelor   

 Teste, prezentarea rezolvarilor raspunsuri la 
intrebari  

 40%  

 P:             
 Pr:                 
10.6 Standard minim de performanţă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică stăpânirea lui) 
•  Utilizarea şi exprimarea corectă a noţiunilor şi conceptelor definite. Rezolvarea şi explicarea unor probleme de complexitate 

medie Efectuarea de aplicaţii şi sarcini specifice, interpretarea unor rezultate complexitate medie, participarea activă la lucrul 
în echipă.    

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. 
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. 

 

                                                           



 
 
 

Data completării Titular de curs 
(semnătura) 

Titular activităţi aplicative 
(semnătura) 

 09.09.2014    
…………………….……… 

 
…………………….……… 

 
 
Director de departament 

(semnătura) 
Data avizării în Consiliul Facultăţii12 Decan 

(semnătura) 
 

…………………….……… 
     

…………………….……… 
 

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

 

                                                           



FIŞA DISCIPLINEI1 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea Politehnica Timișoara  
1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management în Producție și Transporturi / Management  
1.3 Catedra ▬ 
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)  Inginerie și Management / 230  
1.5 Ciclul de studii  Licență  
1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea  Inginerie economică industrială / 10 / Inginer  

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei  Procese tehnologice de prelucrare şi control   
2.2 Titularul activităţilor de curs  Sl. dr. ing. Cristian-Gheorghe TURC  
2.3 Titularul activităţilor aplicative5  Sl. dr. ing. Cristian-Gheorghe TURC   
2.4 Anul de studiu6  3  2.5 Semestrul  6  2.6 Tipul de evaluare  D  2.7 Regimul disciplinei  Obligatorie  

 
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  24  
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  12  
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  18  
Tutoriat  3  
Examinări  3  
Alte activităţi       
Total ore activităţi individuale  60  
3.8 Total ore pe semestru7  116  
3.9 Numărul de credite  4  

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum •    
4.2 de competenţe •    

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului •  Sală de curs dotată cu videoproiector și tablă.  
5.2 de desfăşurare a activităţilor practice •  Sală de laborator dotată cu diverse echipamente specifice disciplinei.  

 
6. Competenţe specifice acumulate 

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. 

 

                                                           



Competenţe 
profesionale8 

•  C5 – Gestiunea resurselor  organizatiei, asigurarea calitatii productiei si managementul dezvoltarii 
organizationale 

•  

Competenţe 
transversale 

•  Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridisciplinară şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi 
muncă eficientă în cadrul echipei; 

•  

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei •  Cunoaşterea problematicii legate de tehnologiile de prelucrare şi control în fabricaţia 
mecanică, în contextul managementului ciclului de viață al produselor.  

7.2 Obiectivele specifice 

• Asimilarea unor cunoştinţe legate de procedeele de fabricaţie mecanică, echipamentele, 
maşinile-unelte, sculele şi dispozitivele specifice; 

• Însuşirea metodologiei generale de proiectare a proceselor tehnologice specifice 
fabricaţiei mecanice.  

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 
 1. Noţiuni introductive privind fabricaţia mecanică.   2   Prelegerea , 

expunerea, 
demonstraţia, 
explicarea, 
exemplificarea, 
dezbaterea, 
conversaţia, studiul de 
caz  

 2. Precizia de prelucrare a pieselor.   2  
 3. Alegerea semifabricatelor.   2  
 4. Noţiuni de teoria aşchierii.   4  
 5. Uzura şi durabilitatea sculelor aşchietoare.   4  
 6. Tehnologii de prelucrare prin aşchiere.   8  
 7. Tehnologii de prelucrare pe maşini-unelte cu comandă numerică.   4  
 8. Tehnologii tipice de prelucrare.   2  
      
      
      
      
      
      
Bibliografie9    
1. Cărean A., Tehnologii de prelucrare cu CNC , Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2002. 
2. Drăghici G., Concepţia proceselor de prelucrare mecanică, Editura Politehnica, Timişoara, 2005.  
3. Nica M., Turc C. ş.a., Materiale metalice si tehnologii, Editura Politehnica, Timişoara, 2001. 
4. Cofaru N., Duşe D.,Tehnologii de prelucrare pe MUCN. Aplicaţii, Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, 2001. 
5. Buzatu C.,  Tehnologii de fabricaţie, Editura Universității "Transilvania" din Braşov, 2004.   
 
8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare 

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. 
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. 
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:”. 

 

                                                           

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


 1. Aspecte generale privind fabricaţia mecanică.   2   Expunerea, 
explicarea, 
exemplificarea, 
demonstraţia, 
conversaţia, studiul de 
caz   

 2. Analiza preciziei de prelucrare.   8  
 3. Tehnologii de prelucrare prin strunjire.   4  
 4. Tehnologii de prelucrare prin frezare.   4  

 5. Tehnologii de prelucrare prin rectificare.   4     
 6. Prelucrări de netezire.   2     
 7. Tehnologii de control.   4     
         
         
Bibliografie11    
1. Micșa I., Domilescu V., Popescu H., Turc C., Belgiu G., Tehnologia construcției de mașini – îndrumător pentru lucrări de 
laborator, Universitatea Tehnică din Timișoara, 1995. 
2. Drăghici G., Concepţia proceselor de prelucrare mecanică, Editura Politehnica, Timişoara, 2005.  
3. Cărean A., Tehnologii de prelucrare cu CNC , Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2002.  

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

•  Cunoștințele dobândite la această disciplină facilitează buna înțelegere a ansamblului celorlalte discipline ale planului de învățământ al 
programul de studii Inginerie Economică Industrială. 

• Majoritatea angajatorilor din domeniul aferent programului au nevoie de specialiști care să aibe competențe la a căror dezvoltare 
prezenta disciplină are o bună contribuție.  

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs   Rezolvarea unor subiecte 
teoretice aferente cursurilor   

 Examinare scrisă   2/3  

10.5 Activităţi aplicative  S:             
 L:    Rezolvarea problemelor 

corespunzătore 
laboratoarelor   

 Prezentarea rezolvărilor, răspunsuri la 
întrebări  

 1/3   

 P:             
 Pr:                 
10.6 Standard minim de performanţă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică stăpânirea lui) 
•   Utilizarea şi exprimarea corectă a noţiunilor şi conceptelor prezentate. Rezolvarea şi explicarea unor probleme de 

complexitate medie. Efectuarea de aplicaţii şi sarcini specifice, interpretarea unor rezultate complexitate medie, participarea 
activă la lucrul în echipă.  

 
 
 

Data completării Titular de curs 
(semnătura) 

Titular activităţi aplicative 
(semnătura) 

 01.10.2014    
…………………….……… 

 
…………………….……… 

 
 
Director de departament 

(semnătura) 
Data avizării în Consiliul Facultăţii12 Decan 

(semnătura) 
 

…………………….……… 
     

…………………….……… 

11 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei. 
12 Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei. 

 

                                                           



 

 



FIŞA DISCIPLINEI1 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea Politehnica Timişoara  
1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management în Producţie şi Transporturi/Management  
1.3 Catedra ▬ 
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)  Inginerie şi management /230  
1.5 Ciclul de studii  Licenţă  
1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea  Inginerie economică industrială /10 / Inginer  

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei  Utilaje de prelucrare şi control  
2.2 Titularul activităţilor de curs  Conf.dr.ing. Aurel TULCAN  
2.3 Titularul activităţilor aplicative5 Asist. drd.ing. Florin FERICIAN   
2.4 Anul de studiu6  3  2.5 Semestrul 6   2.6 Tipul de evaluare  D  2.7 Regimul disciplinei Obligatorie   

 
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  32  
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  8  
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  14  
Tutoriat  2  
Examinări  4  
Alte activităţi       
Total ore activităţi individuale  60  
3.8 Total ore pe semestru7  116  
3.9 Numărul de credite  4  

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum •    
4.2 de competenţe •    

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului • Sală mare, Materiale suport: laptop, videoproiector, tablă  
5.2 de desfăşurare a activităţilor practice • Sală laborator, tablă   

 
6. Competenţe specifice acumulate 

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. 

 

                                                           



Competenţe 
profesionale8 

•  C3. Utilizarea aplicaţiilor software şi a tehnologiilor informaţionale pentru rezolvarea de sarcini specifice 
ingineriei şi managementului. 

•  C4. Evaluarea economică, planificarea şi conducerea proceselor şi a sistemelor logistice şi de producţie. 
• C6. Proiectarea tehnico-economică şi îmbunătăţirea produselor şi proceselor industriale.  

Competenţe 
transversale 

•    

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei 
• Prin modul de prezentare al acestor cunoştinţe se caută ca viitorul inginer, absolvent al  

specializării Inginerie economică industrială, să poată să înţeleagă şi să rezolve 
problemele specifice specializării alese.  

7.2 Obiectivele specifice 
• De a transmite studenţilor cunoştinţe privind utilajele de prelucrare şi control în vederea 

planificării şi conducerii proceselor şi a sistemelor logistice şi de producţie, respectiv de 
îmbunătăţire a produselor şi a proceselor industriale. 

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 
1. Caracterizarea generală a prelucrărilor prin presare la rece. 

Domeniu. Operaţii de deformare plastică la rece. Legi ale 
deformărilor plastice. Tensionarea şi deformarea materialului. 

  

 2   Prelegeri susţinute de 
prezentări PPT şi la 
tablă, explicaţii, 
discuţii, studii de caz   

2. Utilaje de prelucrare prin deformare plastică. Etapele de 
dezvoltare a utilajelor, clasificare, caracteristici generale. 
Descriere constructivă şi funcţională utilaje clasice şi CNC. 
Flexibilitatea în cazul prelucrărilor prin presare. Scule pentru 
prelucrări prin tăiere, îndoire, ambutisare. 

  

 8  

3. Prelucrarea materialelor polimerice. Consideraţii generale 
privind materialele polimerice, calităţi şi inconveniente. 
Prelucrare materiale termoplastice şi termorigide. 

  

 2  

4. Utilaje pentru prelucrarea materialelor polimerice. 
Clasificare utilaje. Descriere constructivă şi funcţională utilaje 
orizontale şi verticale. Matriţe de injectare. 

  

 8  

5. Controlul pe maşini de măsurat în coordonate. Măsurarea 
tridimensională. Clasificare, descriere constructivă şi funcţională 
maşini de măsurat în coordonate. Proceduri de măsurare 3D. 

  

 8  

      
      
      
      
      
      

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. 
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Bibliografie9    
1. Tulcan A. - Utilaje de prelucrare şi control - Note de curs, Format electronic, Timişoara, 2013 
2. Tulcan A. - Sisteme flexibile de fabricaţie prin presare la rece, Editura Politehnica, Timişoara, 2002 
3. Tulcan A. - Tulcan L., Iclănzan T., Sisteme de control, Editura Politehnica, Timişoara, 2006 
4. Iclănzan T. - Tehnologia prelucrării materialelor plastice şi compozite, Ed. Politehnica, Timişoara, 2006 
5. Rosinger S. - Linii automate construite pe prese de uz general, Editura Politehnica, Timişoara, 2007 
   
 
8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare 
1. Construcţia şi determinarea modului de acţiune a ştanţelor şi 

matriţelor 
  

 4   Expunere temă, 
discuţii, întrebări, 
rezolvare probleme 
specifice   2. Construcţia, funcţionarea şi reglarea preselor 

  
 4  

3. Analiza cinematică a mecanismului bielă-manivelă la presa cu 
excentric PE 63 

   

 2  

4. Calitatea şi precizia pieselor obţinute prin perforare şi decupare  
  

 2   

5. Compunerea şi funcţionarea liniilor automate de presare la rece 
   

 2      

6. Determinarea experimentală a consumului de energie electrică 
la presa PAI 40 

  

 2      

7. Utilaje şi matriţe de injectare  
  

 4     

8. Identificarea şi alegerea materialelor plastice. Defecte posibile 
ale pieselor injectate 

   

 2     

9. Proceduri de măsurare pe maşini de măsurat în coordonate 
   

 6     

Bibliografie11    
1. Tulcan A. - Utilaje de prelucrare şi control - Îndrumător de lucrări de laborator, Format electronic, Timişoara, 2013 
2. Tulcan A. - Sisteme flexibile de fabricaţie prin presare la rece, Editura Politehnica, Timişoara, 2002 
3. Tulcan A. - Tulcan L., Iclănzan T. - Sisteme de control, Editura Politehnica, Timişoara, 2006 
4. Iclănzan T. - Tehnologia prelucrării materialelor plastice şi compozite, Editura Politehnica, Timişoara, 2006  

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

• Cunoştinţele de utilaje de prelucrare şi control sunt importante pentru planul de învăţământ fiind considerate de specialitate, 
acestea contribuind la dezvoltarea laturii tehnologice şi de producţie a viitorilor ingineri  

• Majoritatea angajatorilor din domeniul aferent programului solicită cunoştinţe şi competenţe în domeniu pentru dezvoltarea 
carierei de viitori ingineri în diferitele departamente ale acestora   

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs 
 Rezolvarea unor subiecte 
teoretice aferente cursurilor. 
Nota 5 se acordă la 
obţinerea minim a notei 5 la 

 Examinare scrisă   60%  

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. 
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. 

 

                                                           



fiecare din subiectele date.   

10.5 Activităţi aplicative  S:             
 L:   Rezolvarea problemelor 

corespunzătoare lucrărilor de 
laborator   

Rezolvare teme enunţate, răspunsuri la 
întrebări. Notarea pe parcurs a studenţilor.   

 40%  

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

•  Utilizarea şi exprimarea corectă a noţiunilor şi conceptelor definite. Rezolvarea şi explicarea unor teme de complexitate 
medie. Participarea activă la lucrul în echipă.  

 
 
 

Data completării Titular de curs 
(semnătura) 

Titular activităţi aplicative 
(semnătura) 

 09.09.2014    
…………………….……… 

 
…………………….……… 

 
 
Director de departament 

(semnătura) 
Data avizării în Consiliul Facultăţii12 Decan 

(semnătura) 
 

…………………….……… 
     

…………………….……… 
 

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

 

                                                           



FIŞA DISCIPLINEI1 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea POLITEHNICA dinTimisoara  
1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management in Productie si Transporturi / Management  
1.3 Catedra ▬ 
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4) Inginerie si Management/230  
1.5 Ciclul de studii  licenta  
1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea Inginerie economica Industriala/10/ Inginer  

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Inginerie economică   
2.2 Titularul activităţilor de curs Conf.dr.ing..ec. Matei TAMASILA  
2.3 Titularul activităţilor aplicative5  As.Dr.ing.Olivia GIUCA  
2.4 Anul de studiu6 4   2.5 Semestrul 1   2.6 Tipul de evaluare  ES  2.7 Regimul disciplinei  Ob  

 
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  10  
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  14  
Tutoriat 2  
Examinări  3  
Alte activităţi       
Total ore activităţi individuale  45 
3.8 Total ore pe semestru7 101   
3.9 Numărul de credite 5   

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum •  Microeconimie, Macroeconomie,Contabilitatea întreprinderii, Teoria şi ingineria 
sistemelor,Analiză economico-financiară, Management, Logistică,Marketing, 
Managementul producţiei, Managementul calităţii   

4.2 de competenţe •    

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului •    
5.2 de desfăşurare a activităţilor practice •    

 
6. Competenţe specifice acumulate 

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. 

 

                                                           



Competenţe 
profesionale8 

•  C3. Utilizarea aplicaţiilor software şi a tehnologiilor informaţionale pentru rezolvarea de sarcini 
specifice ingineriei şi managementului.  

• C4. Evaluarea economică, planificarea şi conducerea proceselor şi a sistemelor logistice şi de 
producţie. 

• C5.  Gestiunea resurselor organizaţiei, asigurarea calităţii producţiei şi managementul dezvoltării 
organizaţionale.  

• C6. Proiectarea tehnico-economică şi îmbunătăţirea produselor şi proceselor industrial  

Competenţe 
transversale 

•   
•  

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei 

 Insuşirea de către studenţi a noţiunilor , principiilor, tehnicilor şi metodelor Ingineriei 
Economice de la nivel de concepte proiective până la nivel de aplicaţii în industrie şi 
servicii, cercetare- dezvoltare şi sisteme economicoinginereşti 
•   

7.2 Obiectivele specifice 

  - capacitatea şi abilitatea cunoaşterii şi înţelegerii fenomenelor şi aspectelor economice 
ale problemelor tehnice/inginereşti 

-  capacitatea de diagnosticare la nivel organizaţional în perspectiva luării unor decizii 
manageriale 

 - Capacitatea de soluţionare a posibilelor probleme cu ajutorul 
procedurii specifice şi respectând principiile ingineriei economice 

•  

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 
 1. Consideraţii preliminare privind ingineria economică :Consideraţii 
generale, Concepte, principii de bază, 
Factori contextuali şi valori economico- inginereşti de sistem 

 2   Prelegere, 
exempleificare, discutii 
interactive   

 2. Cadrul economic şi tehnologic al sistemului unitate strategic de 
afaceri firma, organizatie:Fenomene de 
costuri avand impact strategic asupra firmei, Cadrul analizei 
strategice la nivelul unităţilor operaţionale, 
Intreprinderea, firma, organizaţia în economia de scară şi de 

anvergă 

 10  

3. Dinamica sociologică şi psihologică a organizaţiei. Construirea de 
organizaţii performante: Consideratii si 
compararii asupra gestiunii economice, Masura competitivitatii, 

Factori cheie de succes 

 10  

 4. Intreprinderea, firma, organizaţia şi contactele economico 
inginereşti: Continuitatea în cadrul situaţiilor 
normale, Inadaptarea temporară sau ajustare prematură, 

Transformare si/sau reorientare, Redresare 

 6  

     
    
   
  
    

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. 
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Bibliografie9   1. A.Tăroată, M.Tămăşilă, ş.a, Inginerie Economică; Editura Politehnica; Timişoara, 2001. 

 2 . E.P.Degarmo, ş.a., Engineering Economy; Editura Prentice Hall; New Jersey, 2002 

3 Y.Allaire, M.Fărşirotu, Management strategic-strategiile succesului în afaceri; Editura Economică; Bucureşti, 
2005. 
 
8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare 
1. Analiza sistemului economico-ingineresc(Analiza economico-
financiară, concepţia şi analiza costurilor, 
impactul asupra firmei, Analiza şi concepţia tehnologică a sistemului 
de producţie/servicii, . Studiul dezvoltării 
organizaţionale a firmei, Analiza adaptării firmei la condiţiile de 

mediu 

 14   Exerciţii, exemple, 
Studiu de caz concret   

 2. Identificare, formularea şi evaluarea problemei  4  
3. Soluţionarea problemei parcurgând procedura de analiză a 
ingineriei economice(Definirea şi dezvoltarea 
alternativelor, Construirea de variante de cash-flow pentru fiecare 

alternativă, etc) 

 10  

    
       
      
       
      
         
Bibliografie11   1. M.Tamasila, Inginerie Economică - Îndrumător pentru activităţi practice  
 - Sinteze şi întrebări  - Aplicaţii şi  proiect; Editura Eurobit, Timisoara 2013 

2. A.Tăroată, M.Tămăşilă, ş.a, Inginerie Economică; Editura Politehnica; Timişoara, 2001.  

3. M.Tamasila, Analiza performantelor si diagnosticul intreprinderii; Editura Solness, Timisoara 2008;   

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

•  Mentinerea legaturii permanente cu mediul de afaceri in mod special prin derularea unor cercetari aplicative in cadrul 
firmelor, anual prin intermediul elaborarii proiectelor de finalizare studii proiectelor specifice anumitor discipline  

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs 

  Cunoasterea de către 
studenţi a conceptelor, 
instrumentelor, metodelor şi 
modelelor specifice 
disciplinei    

 Examen scris şi oral    50%  

10.5 Activităţi aplicative  S:       50%  

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. 
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. 

 

                                                           



 
 L:             
 P:    Capacitatea de a utiliza 

concret metodele, modelele 
specifice pentru a soluţiona 
concret o situaţie în cadrul 
unui sistem economico-
ingineresc   

 Evaluare proiect elaborat     

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

•  Minim nota 5 la examen, respectiv minima nota  5 la proiect   

 
 
 

Data completării Titular de curs 
(semnătura) 

Titular activităţi aplicative 
(semnătura) 

     
…………………….……… 

 
…………………….……… 

 
 
Director de departament 

(semnătura) 
Data avizării în Consiliul Facultăţii12 Decan 

(semnătura) 
 

…………………….……… 
     

…………………….……… 
 

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

 

                                                           



FIŞA DISCIPLINEI1 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea POLITEHNICA dinTimisoara  
1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management in Productie si Transporturi / Management  
1.3 Catedra ▬ 
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4) Inginerie si Management/230  
1.5 Ciclul de studii  licenta  
1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea Inginerie economica Industriala /60  

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Managementul relatiilor cu furnizorii   
2.2 Titularul activităţilor de curs Conf.dr.ing..ec. Matei TAMASILA  
2.3 Titularul activităţilor aplicative5  As.Dr.ing.Olivia GIUCA  
2.4 Anul de studiu6 4   2.5 Semestrul 1   2.6 Tipul de evaluare  E  2.7 Regimul disciplinei  Obligatorie  

 
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  10  
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  14  
Tutoriat 2   
Examinări  3  
Alte activităţi       
Total ore activităţi individuale  45  
3.8 Total ore pe semestru7 101   
3.9 Numărul de credite 5   

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum •  Microeconimie, Macroeconomie,Contabilitatea întreprinderii, Teoria şi ingineria 
sistemelor,Analiză economico-financiară, Management, Logistică,Marketing, 
Managementul producţiei, Managementul calităţii   

4.2 de competenţe •    

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului •    
5.2 de desfăşurare a activităţilor practice •    

 
6. Competenţe specifice acumulate 

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. 

 

                                                           



Competenţe 
profesionale8 

Utilizarea aplicaţiilor software şi a tehnologiilor informaţionale pentru rezolvarea de sarcini specifice 
ingineriei şi managementului.  
 
Evaluarea economică, planificarea şi conducerea proceselor şi a sistemelor logistice şi de 
producţie.  
 
Gestiunea resurselor organizaţiei, asigurarea calităţii producţiei şi managementul dezvoltării 
organizaţionale.  
 
• Proiectarea tehnico-economică şi îmbunătăţirea produselor şi proceselor industriale. 
•  

Competenţe 
transversale 

•   
•  

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei 

 Insuşirea de către studenţi a noţiunilor , principiilor, tehnicilor şi metodelor specifice de la 
nivel de concepte proiective până la nivel de aplicaţii în industrie şi servicii, cercetare- 
dezvoltare şi sisteme economicoinginereşti 
•   

7.2 Obiectivele specifice 

  - capacitatea şi abilitatea cunoaşterii şi înţelegerii fenomenelor şi aspectelor 
caracteristice lantului de aprovizionare 

-  capacitatea de diagnosticare la nivel organizaţional în perspectiva luării unor decizii de 
aprovizionare 

 - Capacitatea de soluţionare a posibilelor probleme si stabilirea directiilor de dezvoltare 
organizationala viitoare 
•  

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 
 1. Notiuni generale despre managementul relatiilor cu furnizorii - 
Supply Chain Management, 
 

 4   Prelegere, 
exempleificare, discutii 
interactive   

 2. Locul managementul relatiilor cu furnizorii (SCM) in mediul 
economic global 
 

 4  

3. Rolul functiilor intreprinderii in managementul relatiilor cu 
furnizorii 

 8  

 4. Elemente financiare de baza in gestionarea relatiilor cu furnizorii i  8  
5. Sistemele informationale utilizate in SCM 2   
6. Rolul marketingului in cadrul SCM 2  
  
  
    
   
      
      
      
      

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. 
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Bibliografie9   1. A.Tăroată, M.Tămăşilă, ş.a, Inginerie Economică; Editura Politehnica; Timişoara, 2001. 

 2 . E.P.Degarmo, ş.a., Engineering Economy; Editura Prentice Hall; New Jersey, 2002 

3 Y.Allaire, M.Fărşirotu, Management strategic-strategiile succesului în afaceri; Editura Economică; Bucureşti, 
2005. 
 
8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare 
1. Analiza diagnostic a sistemului de aprovizionare  8   Discuții/analize pe 

baza unui proiect 
concret   

 2. Caracteristicile lanturilor si retelelor  logistice  8  
3. Calculul costurilor in cadrul SCM 
4. Sisteme informatice utilizate in SCM) 

 4  

5 Sistemul Just in Time.  4  
6.Sistemul Just in Case  4     
      
       
      
         
Bibliografie11   1. M.Tamasila, Inginerie Economică - Îndrumător pentru activităţi practice  
 - Sinteze şi întrebări  - Aplicaţii şi  proiect; Editura Eurobit, Timisoara 2013 

2. A.Tăroată, M.Tămăşilă, ş.a, Inginerie Economică; Editura Politehnica; Timişoara, 2001.  

3. M.Tamasila, Analiza performantelor si diagnosticul intreprinderii; Editura Solness, Timisoara 2008;   

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

•  Mentinerea legaturii permanente cu mediul de afaceri in mod special prin derularea unor cercetari aplicative in cadrul 
firmelor, anual prin intermediul elaborarii proiectelor de finalizare studii proiectelor specifice anumitor discipline  

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs 

  Cunoasterea de către 
studenţi a conceptelor, 
instrumentelor, metodelor şi 
modelelor specifice 
disciplinei    

 Examen scris şi oral    50%  

10.5 Activităţi aplicative  S:     

 

  50%  

 L:             
 P:    Capacitatea de a utiliza 

concret metodele, modelele 
specifice pentru a identifica 
si soluţiona concret o 
situaţie în cadrul unui sistem 
economico-ingineresc   

 Evaluare proiect elaborat     

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

•  Minim nota 5 la examen, respectiv minima nota  5 la proiect   

 

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. 
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. 

 

                                                           



 
 

Data completării Titular de curs 
(semnătura) 

Titular activităţi aplicative 
(semnătura) 

     
…………………….……… 

 
…………………….……… 

 
 
Director de departament 

(semnătura) 
Data avizării în Consiliul Facultăţii12 Decan 

(semnătura) 
 

…………………….……… 
     

…………………….……… 
 

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

 

                                                           



FIŞA DISCIPLINEI1 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea POLITEHNICA dinTimisoara  
1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management in Productie si Transporturi / Management  
1.3 Catedra ▬ 
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4) Inginerie si Management/230  
1.5 Ciclul de studii  licenta  
1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea Inginerie economica Industriala/60  

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Managementul achizitiilor publice  
2.2 Titularul activităţilor de curs Conf.dr.ing..ec. Matei TAMASILA  
2.3 Titularul activităţilor aplicative5  As.Dr.ing.Olivia GIUCA  
2.4 Anul de studiu6 4   2.5 Semestrul 1   2.6 Tipul de evaluare  E  2.7 Regimul disciplinei  Obligatorie  

 
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  10  
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  14  
Tutoriat 2   
Examinări  3  
Alte activităţi       
Total ore activităţi individuale  45  
3.8 Total ore pe semestru7 101   
3.9 Numărul de credite 5   

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum •  Microeconimie, Macroeconomie,Contabilitatea întreprinderii, Teoria şi ingineria 
sistemelor,Analiză economico-financiară, Management, Logistică,Marketing, 
Managementul producţiei, Managementul calităţii   

4.2 de competenţe •    

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului •    
5.2 de desfăşurare a activităţilor practice •    

 
6. Competenţe specifice acumulate 

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. 

 

                                                           



Competenţe 
profesionale8 

 Utilizarea aplicaţiilor software şi a tehnologiilor informaţionale pentru rezolvarea de sarcini 
specifice ingineriei şi managementului.  
 
Evaluarea economică, planificarea şi conducerea proceselor şi a sistemelor logistice şi de 
producţie.  
 
Gestiunea resurselor organizaţiei, asigurarea calităţii producţiei şi managementul dezvoltării 
organizaţionale.  
 
Proiectarea tehnico-economică şi îmbunătăţirea produselor şi proceselor industriale.  
 
 

•  
•  

Competenţe 
transversale 

•  

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei •  Insuşirea de către studenţi a noţiunilor , principiilor, tehnicilor şi metodelor specifice 
achizitiilor publice  

7.2 Obiectivele specifice 

  - capacitatea şi abilitatea cunoaşterii şi înţelegerii fenomenelor şi aspectelor de achizitii 
publice 

-  capacitatea de evaluare si diagnosticare la nivel organizaţional în perspectiva luării unor 
decizii de achizitii publice 

•   

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 
 1. Achiziţii publice: obiect, definiţii 
 

 2   Prelegere, 
exempleificare, discutii 
interactive    2. Reguli generale de participare  4  

3 Criterii de calificare şi selecţie  4  
 4. Reguli de evitare a conflictului de interese  4  
5.Caietul de sarcini   6  
6. Contractele de achiziţie publică 4  
7.Anularea procedurilor de achiziţie publică 4  
  
    
   
      
      
      
      

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


Bibliografie9   1. A.Tăroată, M.Tămăşilă, ş.a, Inginerie Economică; Editura Politehnica; Timişoara, 2001. 

 2 . E.P.Degarmo, ş.a., Engineering Economy; Editura Prentice Hall; New Jersey, 2002 

3 Y.Allaire, M.Fărşirotu, Management strategic-strategiile succesului în afaceri; Editura Economică; Bucureşti, 
2005. 
 
8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare 
1. .Procedura de atribuire sau încheiere a contractelor de achiziţie 

publică  u 
 4   Exerciţii, exemple, 

Studiu de caz concret   
 2. Caietul de sarcini – aplicaţii  12  
3. Contractele de achiziţie publică – aplicaţii)  12  
    
       
      
       
      
         
Bibliografie11   1. M.Tamasila, Inginerie Economică - Îndrumător pentru activităţi practice  
 - Sinteze şi întrebări  - Aplicaţii şi  proiect; Editura Eurobit, Timisoara 2013 

2. A.Tăroată, M.Tămăşilă, ş.a, Inginerie Economică; Editura Politehnica; Timişoara, 2001.  

3. M.Tamasila, Analiza performantelor si diagnosticul intreprinderii; Editura Solness, Timisoara 2008;   

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

•  Mentinerea legaturii permanente cu mediul de afaceri in mod special prin derularea unor cercetari aplicative in cadrul 
firmelor, anual prin intermediul elaborarii proiectelor de finalizare studii proiectelor specifice anumitor discipline  

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs 

  Cunoasterea de către 
studenţi a conceptelor, 
instrumentelor, metodelor şi 
modelelor specifice 
disciplinei    

 Examen scris şi oral    50%  

10.5 Activităţi aplicative  S:     

 

  50%  

 L:             
 P:    Capacitatea de a utiliza 

concret metodele, modelele 
specifice pentru a identifica 
concret o situaţie în care se 
gaseste un sistem 
economico-ingineresc   

 Evaluare proiect elaborat     

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

•  Minim nota 5 la examen, respectiv minima nota  5 la proiect   

 

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. 
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. 

 

                                                           



 
 

Data completării Titular de curs 
(semnătura) 

Titular activităţi aplicative 
(semnătura) 

     
…………………….……… 

 
…………………….……… 

 
 
Director de departament 

(semnătura) 
Data avizării în Consiliul Facultăţii12 Decan 

(semnătura) 
 

…………………….……… 
     

…………………….……… 
 

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

 

                                                           



FIŞA DISCIPLINEI1 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea POLITEHNICA dinTimisoara  
1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management in Productie si Transporturi / Management  
1.3 Catedra ▬ 
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4) Inginerie si Management/230  
1.5 Ciclul de studii  licenta  
1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea Inginerie economică industriala /10 / Inginer  

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Ingineria și Managementul Valorii   
2.2 Titularul activităţilor de curs Conf.dr.ing. Adrian PUGNA  
2.3 Titularul activităţilor aplicative5  ing. Florin TÎMPLARU  
2.4 Anul de studiu6 4   2.5 Semestrul 1   2.6 Tipul de evaluare  E  2.7 Regimul disciplinei  Ob  

 
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  10   
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  9   
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  14  
Tutoriat 14   
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 •  Analiză Matematică, Bazele Managementului, Matematică și Management, Teoria 
și Ingineria Sistemelor, Cercetări Operaționale, Marketing  

4.2 de competenţe •  Algebra, materiale si tehnologii, tehnologie, comunicare   

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului •  Sala cu videoproiector (folosesc laptop propriu)   
5.2 de desfăşurare a activităţilor practice • Sala proiectare   

 
6. Competenţe specifice acumulate 

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. 

 

                                                           



Competenţe 
profesionale8 

• C3 -1,5 credite – Utilizarea aplicaţiilor software şi a tehnologiilor informaţionale pentru rezolvarea de sarcini 
specifice ingineriei şi managementului. 

• C4 – 1 credit -  Evaluarea economică, planificarea şi conducerea proceselor şi a sistemelor logistice şi de 
producţie. 

• C5-1 credit – Gestiunea resurselor organizaţiei, asigurarea calităţii producţiei şi managementul dezvoltării 
organizaţionale. 

• C6 – 1,5 credite -  Proiectarea tehnico-economică şi îmbunătăţirea produselor şi proceselor industriale 
•  

Competenţe 
transversale 

•   
•  

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei 

 Insuşirea de către studenţi a conceptelor, instrumentelor, metodelor şi modelelor 
specifice disciplinei Ingineria și Managementul Valorii, de a dezvolta/cultiva studentilor 
competente profesionale (cunostinte si abilitati, precum si un mod de comportament 
determinat de valori si atitudini noi impuse de specificul Ingineriei și Managementul 
Valorii) in domeniile proiectării produselor si gestiunea eficienta a resurselor organizatiei 

•   

7.2 Obiectivele specifice 

  Capacitatea şi abilitatea cunoaşterii şi înţelegerii proiectării pe baza Ingineriei și 
Managementului Valorii 

•  Devoltarea abilitatilor de gestionare a unor situatii concrete din punct de vedere al 
proiectării după metodologia Inginerii și Managementului Valorii  

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 
CAP.I INTRODUCERE  
- Elemente specifice Ingineriei și Managementului Valorii, Noțiunile cu 

care operează Ingineria și Managementul Valorii, Principiile de 
bază ale Ingineriei și managementului Valorii, Metodologia de 
aplicare a Ingineriei și Managementului Valorii la produse 

 

 2  Expunerea, 
prelegerea, explicatia, 
modelarea insotite de 
mijloace tehnice 
vizuale si auditive 
(laptop, videoproiector, 
statie de amplificare cu 
microfoane si boxe 
pentru expunerea 
slide-urilor continand 
notiunile, informatiile si 
cunoastintele 
structurate pe fiecare 
capitol de curs, precum 
si a unor filme 
documentar-
demonstrative De 
asemenea, studentii au 
la dispozitie, suportul 
de curs în format 
electronic pe care il 
parcurg in timpul 
orelor, preluand prin 
notite elementele 

 CAP.II  ANALIZA FUNCȚIONALĂ,  
2.1 Definirea funcției, 2.2 Tipologia  funcțiilor unui obiect, 2.3 

Formularea funcțiilor, 2.4  Reguli practice și analize 
complementare pentru  stabilirea funcțiilor unui obiect, 2.5 
Elaborarea nomenclatorului de funcții, 2.6 Caracteristicile 
funcțiilor, 2.7 Conexiunea între ingineria valorii, design și 
ergonomie, 2.8  Metoda analizei funcționale pentru determinarea 
componentelor unui sistem 

 

 6  

CAP.III  DIMENSIONAREA TEHNICĂ A FUNCȚIILOR,  
3.1  Determinarea nivelurilor de importanță și a ponderilor funcțiilor în  

valoarea de întrebuințare a produsului, 3.2 Dimensionarea 
tehnică a funcțiilor, 3.2.1 Corelația simplă între utilitatea și 
dimensiunea tehnică a funcției, 3.2.2  Comparație între funcțiile: 
„liniară prin originea axelor”; „liniară”; „Cobb-Douglas” și 
„logistică”, 3.2.3 Corelația simplă hiperbolică, 3.2.4 Utilitatea 

 6  

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. 
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funcției – corelație multiplă de dimensiuni tehnice, 3.2.5 
Relativitatea utilității intrinseci. 

 

explicative 
suplimentare sau a 
celor de noutate 
introduse de cadrul 
didactic. 
Formele de 
organizare a 
procesului de 
invatamant sunt: 
Activitati frontale, 
care cuprind: cursul, 
partial activitatea de la 
proiect (in cazul 
explicatiilor); Activitati 
de grup dirijate care 
includ: consultatiile, 
realizate in comun de 
stundenti (organizare 
in binom) si cadrul 
didactic; Activitati 
individuale cuprind 
studiul individual (in 
vederea pregatirii 
evaluarii), studiul în 
biblioteca, lectura 
suplimentara si de 
completare (la sugestia 
cadrului didactic; titluri 
existente in biblioteca 
universtara 
 

CAP. IV  DIMENSIONAREA ECONOMICĂ A FUNCȚIILOR, 4.1 
Costul de producție, 4.2  Dimensionarea economică a funcțiilor 
și calculul ponderilor funcțiilor în costul de producție, 4.2.1  
Metoda globală de dimensionare economică a funcțiilor, 4.2.2  
Metoda detaliată de dimensionare economică a funcțiilor, 4.3  
Formalizarea matematică a dimensionării economice, 4.3.1  
Relații matematice între costul și dimensiunea tehnică a  
reperului / operației, 4.3.2  Relații matematice între dimensiunea 
tehnică a funcției și dimensiunea tehnică a reperului / operației, 
4.3.3  Relația matematică între costul reperului și dimensiunea 
tehnică a funcției 

 

 6  

CAP. V  ANALIZA SISTEMICĂ A FUNCȚIILOR 5.1  Obiectiv. Cadrul 
metodologic general, 5.2  Studiul funcțiilor secundare (auxiliare) 
5.3  Caracterul iterativ al IV, 5.4  Analiza utilitate/cost sau 
utilitate/pondere în cost, 5.5  Aspecte particulare ale IV 

 

4   

CAP. VI  MANAGEMENTUL VALORII 6.1  Definire. Cadrul 
metodologic general, 6.2  Beneficiile MV și relația sa cu nevoile 
afacerilor, 6.3  Legătura între MV și AV, 6.4  Domeniile de 
aplicare ale MV, 6.5  Metode și instrumente specifice MV: AV, 
Specificarea performanței funcționale, Proiectare relativ la 
costuri/obiective, Analiza functională, 6.6 Metode și instrumente 
generale utilizate in MV: Concurrent engineering, QFD, Life 
Cycle Cost, Design for Manufacture and Assembly, FMEA, 
Tehnici de creativitate, Target costing,  Team leadership skills, 
Reengineering. 

 

4  

   
    
   
   
      
      
      
      
Bibliografie9    

1. I. Ioniță, Managementul calității și ingineria valorii;  Editura ASE, București, 2008. 

2.  A. Pugna,  Ingineria și managementul valorii; -format electronic, 2014. 

3. Gh. Coman,  Analiza valorii ; Editura Venus, Iași, 2001  
 
8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare 
Reproiectarea unui produs utilizând principiile analizei valorii 26  Enunțul proiectului se 

face de către asistent 
pentru fiecare grupă de 
2 studenți, fiecare 
grupă având un produs 
care trebuie analizat și 
reproiectat conform 
principiilor analizei 
valorii. De-a lungul 
semestrului se prezinta 
anumite parti mai 
dificile din proiect si se 
lamuresc intrebarile 

Prezentare proiect si feedback catre studenti  2  
   
   

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. 
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:”. 

 

                                                           



aparute. Notarea se va 
face si cu cel putin 1 
nota intermediara 
pentru a incuraja 
studentii sa lucreze 
continuu 

     
       
     
     
  
  

    

Bibliografie11    
 1.A. Pugna,  Analiza valorii- ghid de proiectare și studii de caz; - format electronic, 2014 
2. H. Popa, Teoria și ingineria sistemelor – Editura Politehnica, Timișoara, 2008 

  

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

•  Mentinerea legaturii permanente cu mediul de afaceri in mod special prin derularea unor cercetari aplicative in cadrul 
firmelor, anual prin intermediul elaborarii proiectului și a lucrării de licență  

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs 

  Cunoasterea de către 
studenţi a conceptelor, 
instrumentelor, metodelor şi 
modelelor specifice 
Ingineriei și Managementului 
Valorii    

 Examen scris    60%  

10.5 Activităţi aplicative  S:     

 

    

 L:             
 P:    Capacitatea de a utiliza 

corect metodele, modelele 
specifice pentru 
reproiectarea produselor 
utilizând principiile Ingineriei 
și Managementului Valorii   

Prezentare si sustinere în Power Point a 
proiectului. Explicatii privind metodologia 
utilizata, rezultatele obtinute, recomandari, 
explicatii, discutii si răspunsuri la întrebări     

40%   

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

•  Utilizarea şi exprimarea corectă a noţiunilor şi conceptelor definite. Rezolvarea şi explicarea unor probleme de complexitate 
medie Efectuarea de aplicaţii şi sarcini specifice, interpretarea unor rezultate de complexitate medie, participarea activă la 
lucrul în echipă. Minim nota 5 la examen, respectiv promovarea proiectului cu nota minima de trecere 5     

 
 
 

Data completării Titular de curs 
(semnătura) 

Titular activităţi aplicative 
(semnătura) 

  10.09.2014    

11 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei. 

 

                                                           



…………………….……… …………………….……… 

 
 
Director de departament 

(semnătura) 
Data avizării în Consiliul Facultăţii12 Decan 

(semnătura) 
 

…………………….……… 
     

…………………….……… 
 

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

 

                                                           



FIŞA DISCIPLINEI1 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea POLITEHNICA dinTimisoara  
1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management in Productie si Transporturi / Management  
1.3 Catedra ▬ 
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4) Inginerie si Management/230  
1.5 Ciclul de studii  licenta  
1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea Inginerie economică industriala /10   

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Ingineria Valorii   
2.2 Titularul activităţilor de curs Conf.dr.ing. Adrian PUGNA  
2.3 Titularul activităţilor aplicative5  ing. Florin TÎMPLARU  
2.4 Anul de studiu6 4   2.5 Semestrul 1   2.6 Tipul de evaluare  E  2.7 Regimul disciplinei  Ob  

 
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  10   
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  9   
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  14  
Tutoriat 14   
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 •  Analiză Matematică, Bazele Managementului, Matematică și Management, Teoria 
și Ingineria Sistemelor, Cercetări Operaționale, Marketing  

4.2 de competenţe •  Algebra, materiale si tehnologii, tehnologie, comunicare   

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului •  Sala cu videoproiector (folosesc laptop propriu)   
5.2 de desfăşurare a activităţilor practice • Sala proiectare   

 
6. Competenţe specifice acumulate 

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. 

 

                                                           



Competenţe 
profesionale8 

• C3 -1,5 credite – Utilizarea aplicaţiilor software şi a tehnologiilor informaţionale pentru rezolvarea de sarcini 
specifice ingineriei şi managementului. 

• C4 – 1 credit -  Evaluarea economică, planificarea şi conducerea proceselor şi a sistemelor logistice şi de 
producţie. 

• C5-1 credit – Gestiunea resurselor organizaţiei, asigurarea calităţii producţiei şi managementul dezvoltării 
organizaţionale. 

• C6 – 1,5 credite -  Proiectarea tehnico-economică şi îmbunătăţirea produselor şi proceselor industriale 
•  

Competenţe 
transversale 

•   
•  

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei 

 Insuşirea de către studenţi a conceptelor, instrumentelor, metodelor şi modelelor 
specifice disciplinei Ingineria și Managementul Valorii, de a dezvolta/cultiva studentilor 
competente profesionale (cunostinte si abilitati, precum si un mod de comportament 
determinat de valori si atitudini noi impuse de specificul Ingineriei și Managementul 
Valorii) in domeniile proiectării produselor si gestiunea eficienta a resurselor organizatiei 

•   

7.2 Obiectivele specifice 

  Capacitatea şi abilitatea cunoaşterii şi înţelegerii proiectării pe baza Ingineriei și 
Managementului Valorii 

•  Devoltarea abilitatilor de gestionare a unor situatii concrete din punct de vedere al 
proiectării după metodologia Inginerii și Managementului Valorii  

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 
CAP.I INTRODUCERE  
- Elemente specifice Ingineriei Valorii, Noțiunile cu care operează 

Ingineria Valorii, Principiile de bază ale Ingineriei Valorii, 
Metodologia de aplicare a Ingineriei Valorii la produse 

 

 6  Expunerea, 
prelegerea, explicatia, 
modelarea insotite de 
mijloace tehnice 
vizuale si auditive 
(laptop, videoproiector, 
statie de amplificare cu 
microfoane si boxe 
pentru expunerea 
slide-urilor continand 
notiunile, informatiile si 
cunoastintele 
structurate pe fiecare 
capitol de curs, precum 
si a unor filme 
documentar-
demonstrative De 
asemenea, studentii au 
la dispozitie, suportul 
de curs în format 
electronic pe care il 
parcurg in timpul 
orelor, preluand prin 
notite elementele 

 CAP.II  ANALIZA FUNCȚIONALĂ,  
2.1 Definirea funcției, 2.2 Tipologia  funcțiilor unui obiect, 2.3 

Formularea funcțiilor, 2.4  Reguli practice și analize 
complementare pentru  stabilirea funcțiilor unui obiect, 2.5 
Elaborarea nomenclatorului de funcții, 2.6 Caracteristicile 
funcțiilor, 2.7 Conexiunea între ingineria valorii, design și 
ergonomie, 2.8  Metoda analizei funcționale pentru determinarea 
componentelor unui sistem 

 

 6  

CAP.III  DIMENSIONAREA TEHNICĂ A FUNCȚIILOR,  
3.1  Determinarea nivelurilor de importanță și a ponderilor funcțiilor în  

valoarea de întrebuințare a produsului, 3.2 Dimensionarea 
tehnică a funcțiilor, 3.2.1 Corelația simplă între utilitatea și 
dimensiunea tehnică a funcției, 3.2.2  Comparație între funcțiile: 
„liniară prin originea axelor”; „liniară”; „Cobb-Douglas” și 
„logistică”, 3.2.3 Corelația simplă hiperbolică, 3.2.4 Utilitatea 
funcției – corelație multiplă de dimensiuni tehnice, 3.2.5 

 6  

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. 
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Relativitatea utilității intrinseci. 
 

explicative 
suplimentare sau a 
celor de noutate 
introduse de cadrul 
didactic. 
Formele de 
organizare a 
procesului de 
invatamant sunt: 
Activitati frontale, 
care cuprind: cursul, 
partial activitatea de la 
proiect (in cazul 
explicatiilor); Activitati 
de grup dirijate care 
includ: consultatiile, 
realizate in comun de 
stundenti (organizare 
in binom) si cadrul 
didactic; Activitati 
individuale cuprind 
studiul individual (in 
vederea pregatirii 
evaluarii), studiul în 
biblioteca, lectura 
suplimentara si de 
completare (la sugestia 
cadrului didactic; titluri 
existente in biblioteca 
universtara 
 

CAP. IV  DIMENSIONAREA ECONOMICĂ A FUNCȚIILOR, 4.1 
Costul de producție, 4.2  Dimensionarea economică a funcțiilor 
și calculul ponderilor funcțiilor în costul de producție, 4.2.1  
Metoda globală de dimensionare economică a funcțiilor, 4.2.2  
Metoda detaliată de dimensionare economică a funcțiilor, 4.3  
Formalizarea matematică a dimensionării economice, 4.3.1  
Relații matematice între costul și dimensiunea tehnică a  
reperului / operației, 4.3.2  Relații matematice între dimensiunea 
tehnică a funcției și dimensiunea tehnică a reperului / operației, 
4.3.3  Relația matematică între costul reperului și dimensiunea 
tehnică a funcției 

 

 6  

CAP. V  ANALIZA SISTEMICĂ A FUNCȚIILOR 5.1  Obiectiv. Cadrul 
metodologic general, 5.2  Studiul funcțiilor secundare (auxiliare) 
5.3  Caracterul iterativ al IV, 5.4  Analiza utilitate/cost sau 
utilitate/pondere în cost, 5.5  Aspecte particulare ale IV 

 

4   

  
   
    
   
   
      
      
      
      
Bibliografie9    

1. I. Ioniță, Managementul calității și ingineria valorii;  Editura ASE, București, 2008. 

2.  A. Pugna,  Ingineria și managementul valorii; -format electronic, 2014. 

3. Gh. Coman,  Analiza valorii ; Editura Venus, Iași, 2001  
 
8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare 
Reproiectarea unui produs utilizând principiile analizei valorii 26  Enunțul proiectului se 

face de către asistent 
pentru fiecare grupă de 
2 studenți, fiecare 
grupă având un produs 
care trebuie analizat și 
reproiectat conform 
principiilor analizei 
valorii. De-a lungul 
semestrului se prezinta 
anumite parti mai 
dificile din proiect si se 
lamuresc intrebarile 
aparute. Notarea se va 
face si cu cel putin 1 
nota intermediara 
pentru a incuraja 
studentii sa lucreze 
continuu 

Prezentare proiect si feedback catre studenti  2  
   
   

     
       
     
     

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. 
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:”. 

 

                                                           



  
  

    

Bibliografie11    
 1.A. Pugna,  Analiza valorii- ghid de proiectare și studii de caz; - format electronic, 2014 
2. H. Popa, Teoria și ingineria sistemelor – Editura Politehnica, Timișoara, 2008 

  

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

•  Mentinerea legaturii permanente cu mediul de afaceri in mod special prin derularea unor cercetari aplicative in cadrul 
firmelor, anual prin intermediul elaborarii proiectului și a lucrării de licență  

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs 

  Cunoasterea de către 
studenţi a conceptelor, 
instrumentelor, metodelor şi 
modelelor specifice 
Ingineriei și Managementului 
Valorii    

 Examen scris    60%  

10.5 Activităţi aplicative  S:     

 

    

 L:             
 P:    Capacitatea de a utiliza 

corect metodele, modelele 
specifice pentru 
reproiectarea produselor 
utilizând principiile Ingineriei 
și Managementului Valorii   

 Prezentare si sustinere în Power Point a 
proiectului. Explicatii privind metodologia 
utilizata, rezultatele obtinute, recomandari, 
explicatii, discutii si răspunsuri la întrebări   

 40%  

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

•  Utilizarea şi exprimarea corectă a noţiunilor şi conceptelor definite. Rezolvarea şi explicarea unor probleme de complexitate 
medie Efectuarea de aplicaţii şi sarcini specifice, interpretarea unor rezultate de complexitate medie, participarea activă la 
lucrul în echipă. Minim nota 5 la examen, respectiv promovarea proiectului cu nota minima de trecere 5     

 
 
 

Data completării Titular de curs 
(semnătura) 

Titular activităţi aplicative 
(semnătura) 

  10.09.2014   
…………………….……… 

 
…………………….……… 

 
 
Director de departament 

(semnătura) 
Data avizării în Consiliul Facultăţii12 Decan 

(semnătura) 
 

…………………….……… 
     

…………………….……… 
 

11 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei. 
12 Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei. 

 

                                                           



FIŞA DISCIPLINEI1 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea POLITEHNICA dinTimisoara  
1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management in Productie si Transporturi / Management  
1.3 Catedra ▬ 
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4) Inginerie si Management/230  
1.5 Ciclul de studii  licenta  
1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea Inginerie economică industriala /10   

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Managementul Valorii   
2.2 Titularul activităţilor de curs Conf.dr.ing. Adrian PUGNA  
2.3 Titularul activităţilor aplicative5  ing. Florin TÎMPLARU  
2.4 Anul de studiu6 4   2.5 Semestrul 1   2.6 Tipul de evaluare  E  2.7 Regimul disciplinei  Ob  

 
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  10   
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  9   
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  14  
Tutoriat 14   
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 •  Analiză Matematică, Bazele Managementului, Matematică și Management, Teoria 
și Ingineria Sistemelor, Cercetări Operaționale, Marketing  

4.2 de competenţe •  Algebra, materiale si tehnologii, tehnologie, comunicare   

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului •  Sala cu videoproiector (folosesc laptop propriu)   
5.2 de desfăşurare a activităţilor practice • Sala proiectare   

 
6. Competenţe specifice acumulate 

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. 

 

                                                           



Competenţe 
profesionale8 

• C3 -1,5 credite – Utilizarea aplicaţiilor software şi a tehnologiilor informaţionale pentru rezolvarea de sarcini 
specifice ingineriei şi managementului. 

• C4 – 1 credit -  Evaluarea economică, planificarea şi conducerea proceselor şi a sistemelor logistice şi de 
producţie. 

• C5-1 credit – Gestiunea resurselor organizaţiei, asigurarea calităţii producţiei şi managementul dezvoltării 
organizaţionale. 

• C6 – 1,5 credite -  Proiectarea tehnico-economică şi îmbunătăţirea produselor şi proceselor industriale 
•  

Competenţe 
transversale 

•   
•  

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei 

 Insuşirea de către studenţi a conceptelor, instrumentelor, metodelor şi modelelor 
specifice disciplinei Ingineria și Managementul Valorii, de a dezvolta/cultiva studentilor 
competente profesionale (cunostinte si abilitati, precum si un mod de comportament 
determinat de valori si atitudini noi impuse de specificul Ingineriei și Managementul 
Valorii) in domeniile proiectării produselor si gestiunea eficienta a resurselor organizatiei 

•   

7.2 Obiectivele specifice 

  Capacitatea şi abilitatea cunoaşterii şi înţelegerii proiectării pe baza Ingineriei și 
Managementului Valorii 

•  Devoltarea abilitatilor de gestionare a unor situatii concrete din punct de vedere al 
proiectării după metodologia Inginerii și Managementului Valorii  

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 
CAP.I INTRODUCERE  
- Elemente specifice Managementului Valorii, Noțiunile cu care 

operează Managementul Valorii, Principiile de bază ale 
Managementului Valorii, Metodologia de aplicare a Ingineriei și 
Managementului Valorii la produse 

 

 2   Expunerea, 
prelegerea, explicatia, 
modelarea insotite de 
mijloace tehnice 
vizuale si auditive 
(laptop, videoproiector, 
statie de amplificare cu 
microfoane si boxe 
pentru expunerea 
slide-urilor continand 
notiunile, informatiile si 
cunoastintele 
structurate pe fiecare 
capitol de curs, precum 
si a unor filme 
documentar-
demonstrative De 
asemenea, studentii au 
la dispozitie, suportul 
de curs în format 
electronic pe care il 
parcurg in timpul 
orelor, preluand prin 
notite elementele 

 CAP.II  INGINERIA VALORII, 2.1 Analiza funcțională ( Definirea 
funcției, Tipologia  funcțiilor unui obiect, Formularea funcțiilor, 
Reguli practice și analize complementare pentru  stabilirea 
funcțiilor unui obiect, Elaborarea nomenclatorului de funcții, 
Caracteristicile funcțiilor, Conexiunea între ingineria valorii, 
design și ergonomie, Metoda analizei funcționale pentru 
determinarea componentelor unui sistem) 

,2.2 Dimensionarea tehnică a funcțiilor,( Determinarea nivelurilor de 
importanță și a ponderilor funcțiilor în  valoarea de întrebuințare 
a produsului, Corelația simplă între utilitatea și dimensiunea 
tehnică a funcției, Comparație între funcțiile: „liniară prin originea 
axelor”; „liniară”; „Cobb-Douglas” și „logistică”, Corelația simplă 
hiperbolică), 2.3 Dimensionarea economică a funcțiilor 
(Dimensionarea economică a funcțiilor și calculul ponderilor 
funcțiilor în costul de producție, Metoda globală de dimensionare 
economică a funcțiilor, Metoda detaliată de dimensionare 
economică a funcțiilor, Formalizarea matematică a dimensionării 

 12  

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. 
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economice), 2.4 Analiza sistemică a funcțiilor (Cadrul 
metodologic general,  Studiul funcțiilor secundare (auxiliare), 
Caracterul iterativ al IV, Analiza utilitate/cost sau utilitate/pondere 
în cost, Aspecte particulare ale IV) 

 

explicative 
suplimentare sau a 
celor de noutate 
introduse de cadrul 
didactic. 
Formele de 
organizare a 
procesului de 
invatamant sunt: 
Activitati frontale, 
care cuprind: cursul, 
partial activitatea de la 
proiect (in cazul 
explicatiilor); Activitati 
de grup dirijate care 
includ: consultatiile, 
realizate in comun de 
stundenti (organizare 
in binom) si cadrul 
didactic; Activitati 
individuale cuprind 
studiul individual (in 
vederea pregatirii 
evaluarii), studiul în 
biblioteca, lectura 
suplimentara si de 
completare (la sugestia 
cadrului didactic; titluri 
existente in biblioteca 
universtara 
 

 CAP. VI  MANAGEMENTUL VALORII 6.1  Definire. Cadrul 
metodologic general, 6.2  Beneficiile MV și relația sa cu nevoile 
afacerilor, 6.3  Legătura între MV și AV, 6.4  Domeniile de aplicare ale 
MV, 6.5  Metode și instrumente specifice MV: AV, Specificarea 
performanței funcționale, Proiectare relativ la costuri/obiective, 
Analiza functională, 6.6 Metode și instrumente generale utilizate in 
MV: Concurrent engineering, QFD, Life Cycle Cost, Design for 
Manufacture and Assembly, FMEA, Tehnici de creativitate, Target 
costing,  Team leadership skills, Reengineering. 
 

 14  

    
    
    
   
    
   
   
      
      
      
      

Bibliografie9    

1. I. Ioniță, Managementul calității și ingineria valorii;  Editura ASE, București, 2008. 

2.  A. Pugna,  Ingineria și managementul valorii; -format electronic, 2014. 

3. Gh. Coman,  Analiza valorii ; Editura Venus, Iași, 2001  
 
8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare 
Reproiectarea unui produs utilizând principiile analizei valorii 26  Enunțul proiectului se 

face de către asistent 
pentru fiecare grupă de 
2 studenți, fiecare 
grupă având un produs 
care trebuie analizat și 
reproiectat conform 
principiilor analizei 
valorii. De-a lungul 
semestrului se prezinta 
anumite parti mai 
dificile din proiect si se 
lamuresc intrebarile 
aparute. Notarea se va 
face si cu cel putin 1 
nota intermediara 
pentru a incuraja 
studentii sa lucreze 
continuu 

Prezentare proiect si feedback catre studenti  2  
   
   

     
       
     
     

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. 
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:”. 

 

                                                           



  
  

    

Bibliografie11    
 1.A. Pugna,  Analiza valorii- ghid de proiectare și studii de caz; - format electronic, 2014 
2. H. Popa, Teoria și ingineria sistemelor – Editura Politehnica, Timișoara, 2008 

  

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

•  Mentinerea legaturii permanente cu mediul de afaceri in mod special prin derularea unor cercetari aplicative in cadrul 
firmelor, anual prin intermediul elaborarii proiectului și a lucrării de licență  

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs 

  Cunoasterea de către 
studenţi a conceptelor, 
instrumentelor, metodelor şi 
modelelor specifice 
Ingineriei și Managementului 
Valorii    

 Examen scris    60%  

10.5 Activităţi aplicative  S:     

 

    

 L:             
 P:    Capacitatea de a utiliza 

corect metodele, modelele 
specifice pentru 
reproiectarea produselor 
utilizând principiile Ingineriei 
și Managementului Valorii   

 Prezentare si sustinere în Power Point a 
proiectului. Explicatii privind metodologia 
utilizata, rezultatele obtinute, recomandari, 
explicatii, discutii si răspunsuri la întrebări   

40%   

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

•  Utilizarea şi exprimarea corectă a noţiunilor şi conceptelor definite. Rezolvarea şi explicarea unor probleme de complexitate 
medie Efectuarea de aplicaţii şi sarcini specifice, interpretarea unor rezultate de complexitate medie, participarea activă la 
lucrul în echipă. Minim nota 5 la examen, respectiv promovarea proiectului cu nota minima de trecere 5     

 
 
 

Data completării Titular de curs 
(semnătura) 

Titular activităţi aplicative 
(semnătura) 

  10.09.2014   
…………………….……… 

 
…………………….……… 

 
 
Director de departament 

(semnătura) 
Data avizării în Consiliul Facultăţii12 Decan 

(semnătura) 
 

…………………….……… 
     

…………………….……… 
 

11 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei. 
12 Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei. 

 

                                                           



FIŞA DISCIPLINEI1 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea Politehnica Timișoara  
1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management în Producție și Transporturi / Management  
1.3 Catedra ▬ 
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)  Inginerie și Management / 230  
1.5 Ciclul de studii  Licență  
1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea  Inginerie Economică Industrială / 10 / Inginer   

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei  Utilaje de asamblare   
2.2 Titularul activităţilor de curs  Sl. dr. ing. Felicia Veronica BANCIU   
2.3 Titularul activităţilor aplicative5  Sl. dr. ing. Felicia Veronica BANCIU   
2.4 Anul de studiu6  4  2.5 Semestrul  7  2.6 Tipul de evaluare  D  2.7 Regimul disciplinei  DS - 

disciplina de 
specialitate  

 
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  24  
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  12  
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  13  
Tutoriat  3  
Examinări  3  
Alte activităţi       
Total ore activităţi individuale  55  
3.8 Total ore pe semestru7  111  
3.9 Numărul de credite  4  

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum •    
4.2 de competenţe •    

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului •  Sală de curs dotată cu videoproiector și tablă.  
5.2 de desfăşurare a activităţilor practice •  Sală de laborator dotată cu diverse echipamente specifice disciplinei.  

 
6. Competenţe specifice acumulate 

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. 

 

                                                           



Competenţe 
profesionale8 

•  C3. Utilizarea aplicaţiilor software şi a tehnologiilor informaţionale pentru rezolvarea de sarcini 
specifice ingineriei şi managementului. 

• C4. Elaborarea şi evaluarea fluxurilor tehnice, economice şi financiare la nivel de afacere, gestiunea 
fenomenului tehnic, economic şi financiar. 

• C6. Proiectarea tehnico-economică şi îmbunătăţirea produselor şi proceselor industriale. 
•  

Competenţe 
transversale 

•   
•  

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei •  Cunoaşterea problematicii legate de utilajele de asamblare utilizate în fabricaţia 
mecanică, în contextul managementului ciclului de viață al produselor.  

7.2 Obiectivele specifice 

• Asimilarea unor cunoştințe legate de principiile de proiectare a produselor în contextul 
asamblării automate, respectiv ordonării automată a componentelor; 

• Cunoașterea tipologiei sistemelor de asamblare; 
• Cunoașterea arhitecturii sistemelor de alimentare automată; 
• Cunoașterea sistemelor de transport al componentelor destinate asamblării produselor.  

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 
 1. Introducere în problematica asamblării automate.   1   Prelegerea , 

expunerea, 
demonstraţia, 
explicarea, 
exemplificarea, 
dezbaterea, 
conversaţia, studiul de 
caz  

 2. Proiectare produselor și conceptul de proiectare pentru asamblare.   3  
 3. Calculul probabilității de ordonarea a pieselor.   2  
 4. Sisteme de asamblare.   8  
 5. Sisteme de alimentare automată cu piese.   10  
 6. Sisteme de transport al componentelor.   4  
      
      
      
      
      
      
      
      
Bibliografie9    
1. G. Boothroyd , Assembly automation and product design, Taylor and Francis 2005. 
2. I. Crișan, Gh. Drăgănoiu, A. Predoi, Sisteme flexibile de montaj cu roboți și manipulatoare, Ed. Tehnică, București, 1988. 
3. Șt. Enache, M. Pridvornic, D. Dragu, Proiectarea formei pieselor în construcția de mașini, Editura Tehnică, București, 1979. 
4. Nica M., Turc C. ş.a., Materiale metalice si tehnologii, Editura Politehnica, Timişoara, 2001. 
5. C. Poli, Design for Manufacturing, Elsevier Inc., 2001. 
6. K. G. Swift, J. D. Booker, Process Selection. From Design to Manufacture, Elsevier Ltd. 2003.   
 
8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare 

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. 
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. 
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 1. Functiile sistemelor de asamblare.   2   Expunerea, 
explicarea, 
exemplificarea, 
demonstraţia, 
conversaţia, studiul de 
caz   

 2. Mecanisme de fixare.   4  
 3. Dispozitivelor cu acţionare magnetica.   2  
 4. Determinarea probabilitatii de ordonare - piese cilindrice.   2  

 5. Determinarea probabilitatii de ordonare - piese prismatice.   3     
 6. Determinarea probabilitatii de ordonare - piese complexe.   3     
 7. Dispozitive de acumulare si transport.   6     
 8. Determinarea schemei functionale a unui dispozitiv de alimentare   6     
         
Bibliografie11    
1. Crisan I., Dobre N.,  Automatizarea montajului in constructia de masini, Editura Tehnica, București, 1979.  
2. Grozav I. Dispozitive in constructia de maşini, Editura Politehnica, Timisoara, 2006. 
3. Iatan F., Concepte si metode moderne in tehnologia montajului masinilor si aparatelor, Bucuresti-OIDIMC, 1997. 
4. Nica M., Turc C. ş.a., Materiale metalice si tehnologii, Editura Politehnica, Timişoara, 2001.  

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

•  Cunoștințele dobândite la această disciplină facilitează buna înțelegere a ansamblului celorlalte discipline ale planului de învățământ al 
programul de studii Inginerie Economică Industrială. 

• Majoritatea angajatorilor din domeniul aferent programului au nevoie de specialiști care să aibe competențe la a căror dezvoltare 
prezenta disciplină are o bună contribuție.  

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs   Rezolvarea unor subiecte 
teoretice aferente cursurilor   

 Examinare scrisă   2/3  

10.5 Activităţi aplicative  S:             
 L:    Rezolvarea problemelor 

corespunzătore 
laboratoarelor   

 Prezentarea rezolvărilor, răspunsuri la 
întrebări  

 1/3   

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

•   Utilizarea şi exprimarea corectă a noţiunilor şi conceptelor prezentate.  
• Rezolvarea unor probleme de asamblare a produselor prin utilizarea anumitor tipuri de dispozitive/utilaje specifice. 
• Să își prezinte portofoliul și să raspundă întrebărilor puse de cadrul didactic.  

 
 
 

Data completării Titular de curs 
(semnătura) 

Titular activităţi aplicative 
(semnătura) 

 01.10.2014    
…………………….……… 

 
…………………….……… 

 
 
Director de departament 

(semnătura) 
Data avizării în Consiliul Facultăţii12 Decan 

(semnătura) 

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

 

                                                                                                                                                                                                                  



 
…………………….……… 

     
…………………….……… 

 

 



FIŞA DISCIPLINEI1 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea Politehnica Timișoara  
1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management în Producție și Transporturi / Management  
1.3 Catedra ▬ 
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)  Inginerie și Management / 230  
1.5 Ciclul de studii  Licență  
1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea  Inginerie Economică Industrială / 10 / Inginer  

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei  Utilaje de ambalare   
2.2 Titularul activităţilor de curs  Sl. dr. ing. Felicia Veronica BANCIU   
2.3 Titularul activităţilor aplicative5  Sl. dr. ing. Felicia Veronica BANCIU   
2.4 Anul de studiu6  4  2.5 Semestrul  7  2.6 Tipul de evaluare  D  2.7 Regimul disciplinei  DS - 

disciplina de 
specialitate  

 
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  24  
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  12  
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  13  
Tutoriat  3  
Examinări  3  
Alte activităţi       
Total ore activităţi individuale  55  
3.8 Total ore pe semestru7  111  
3.9 Numărul de credite  4  

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum •    
4.2 de competenţe •    

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului •  Sală de curs dotată cu videoproiector și tablă.  
5.2 de desfăşurare a activităţilor practice •  Sală de laborator dotată cu diverse echipamente specifice disciplinei.  

 
6. Competenţe specifice acumulate 

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. 

 

                                                           



Competenţe 
profesionale8 

• C3. Utilizarea aplicaţiilor software şi a tehnologiilor informaţionale pentru rezolvarea de sarcini 
specifice ingineriei şi managementului. 

• C4. Elaborarea şi evaluarea fluxurilor tehnice, economice şi financiare la nivel de afacere, gestiunea 
fenomenului tehnic, economic şi financiar. 

• C6. Proiectarea tehnico-economică şi îmbunătăţirea produselor şi proceselor industriale. 

Competenţe 
transversale 

 
•   

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei •  Cunoaşterea problematicii legate de utilajele de ambalare, în contextul managementului 
ciclului de viață al produselor.  

7.2 Obiectivele specifice 

• Asimilarea unor cunoştințe legate de principiile ambalării/preambalării produselor; 
• Cunoașterea funcţiilor ambalajelor; 
• Cunoașterea tipurilor de ambalaje; 
• Cunoașterea sistemelor de dozare; 
• Cunoașterea utilajelor tipice de ambalare a produselor.  

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 
 1. Definirea noţiunii de ambalare.   1   Prelegerea , 

expunerea, 
demonstraţia, 
explicarea, 
exemplificarea, 
dezbaterea, 
conversaţia, studiul de 
caz  

 2. Funcţiile și importanţa ambalajelor.   3  
 3. Clasificarea ambalajelor.   2  
 4. Sisteme de dozare.   2  
 5. Utilaje pentru ambalaje termoformate.   6  
 6. Utilaje pentru ambalaje flexibile din material plastic.   5  
 7. Utilaje de ambalare a plicurilor.   5  
 8. Utilaje de ambalare în folii contractibile.   4  
      
      
      
      
      
      
Bibliografie9    
1. T. Botea, Ambalaje si tehnologii de ambalare în industria alimentară, Universitatea Politehnica din Timisoara, Timisoara, 1996. 
2. G. Boothroyd , Assembly automation and product design, Taylor and Francis 2005. 
3. Nica M., Turc C. ş.a., Materiale metalice si tehnologii, Editura Politehnica, Timişoara, 2001. 
4. Turoi, M. , Materiale de ambalaj si ambalaje pentru produse alimentare, Editura Alma, Galati, 2000.  
 
8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare 

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. 
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. 
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:”. 
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 1. Redactarea unui caiet de sarcini pentru un tip de ambalaj.   4   Expunerea, 
explicarea, 
exemplificarea, 
demonstraţia, 
conversaţia, studiul de 
caz   

 2. Formularea conceptului de ambalare.   3  
 3. Formularea de noi idei privind ambalajul propus.   3  
 4. Alegerea materialelor si a formei ambalajului.   3  

 5. Evaluarea resurselor de materiale si mijloace tehnice de productie.   6     
 6. Alegerea utilajului/utilajelor necesare.   2     
 7. Evaluarea modului de manipulare, transport si depozitare a 

ambalajelor.  
 4     

8. Evaluarea posibilitatilor de automatizare.    3     
         
Bibliografie11    
1. Botea T., Ambalaje si tehnologii de ambalare in industria alimentara, Centrul de multiplicare, Univ. „Politehnica” Timişoara, 
1996. 
2. Pâslaru, C., Petrescu, V., Atanase, A. , Ambalarea si pastrarea marfurilor - scheme recapitulative, Academia de Studii 
Economice, Facultatea de Comert, Bucuresti, 1996. 
3. Nica M., Turc C. ş.a., Materiale metalice si tehnologii, Editura Politehnica, Timişoara, 2001. 
4. Turoi, M. , Materiale de ambalaj si ambalaje pentru produse alimentare, Editura Alma, Galati, 2000.  

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

•  Cunoștințele dobândite la această disciplină facilitează buna înțelegere a ansamblului celorlalte discipline ale planului de învățământ al 
programul de studii Inginerie Economică Industrială. 

• Majoritatea angajatorilor din domeniul aferent programului au nevoie de specialiști care să aibe competențe la a căror dezvoltare 
prezenta disciplină are o bună contribuție.  

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs   Rezolvarea unor subiecte 
teoretice aferente cursurilor   

 Examinare scrisă   2/3  

10.5 Activităţi aplicative  S:             
 L:    Rezolvarea problemelor 

corespunzătore 
laboratoarelor  

 Prezentarea rezolvărilor, răspunsuri la 
întrebări  

 1/3   

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

•   Utilizarea şi exprimarea corectă a noţiunilor şi conceptelor prezentate.  
• Rezolvarea unor probleme de ambalare a produselor prin utilizarea anumitor tipuri de utilaje/dispozitive. 
• Să își prezinte portofoliul și să raspundă întrebărilor puse de cadrul didactic.  

 
 
 

Data completării Titular de curs 
(semnătura) 

Titular activităţi aplicative 
(semnătura) 

 01.10.2014    
…………………….……… 

 
…………………….……… 

 
 
Director de departament 

(semnătura) 
Data avizării în Consiliul Facultăţii12 Decan 

(semnătura) 
      

11 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei. 
12 Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei. 
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FIŞA DISCIPLINEI1 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea Politehnica Timișoara  
1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management în Producție și Transporturi / Management  
1.3 Catedra ▬ 
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)  Inginerie și Management / 230  
1.5 Ciclul de studii  Licență  
1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea  Inginerie Economică Industrială / 10 / Inginer  

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei  Utilaje de asamblare şi ambalare   
2.2 Titularul activităţilor de curs  Sl. dr. ing. Felicia Veronica BANCIU   
2.3 Titularul activităţilor aplicative5  Sl. dr. ing. Felicia Veronica BANCIU   
2.4 Anul de studiu6  4  2.5 Semestrul  7  2.6 Tipul de evaluare  D  2.7 Regimul disciplinei  DS - 

disciplina de 
specialitate  

 
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  24  
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  12  
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  13  
Tutoriat  3  
Examinări  3  
Alte activităţi       
Total ore activităţi individuale  55  
3.8 Total ore pe semestru7  111  
3.9 Numărul de credite  4  

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum •    
4.2 de competenţe •    

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului •  Sală de curs dotată cu videoproiector și tablă.  
5.2 de desfăşurare a activităţilor practice •  Sală de laborator dotată cu diverse echipamente specifice disciplinei.  

 
6. Competenţe specifice acumulate 

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. 

 

                                                           



Competenţe 
profesionale8 

•  C3. Utilizarea aplicaţiilor software şi a tehnologiilor informaţionale pentru rezolvarea de sarcini 
specifice ingineriei şi managementului. 

• C4. Elaborarea şi evaluarea fluxurilor tehnice, economice şi financiare la nivel de afacere, gestiunea 
fenomenului tehnic, economic şi financiar. 

• C6. Proiectarea tehnico-economică şi îmbunătăţirea produselor şi proceselor industriale. 
•  

Competenţe 
transversale 

•   
•  

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei •  Cunoaşterea problematicii legate de utilajele de asamblare și ambalare utilizate în 
fabricaţia mecanică, în contextul managementului ciclului de viață al produselor.  

7.2 Obiectivele specifice 

• Asimilarea unor cunoştințe legate de principiile de proiectare a pieselor în contextul 
asamblării automate a componentelor; 

• Alegerea adecvată a sistemelor de asamblare; 
• Cunoașterea sistemelor de alimentare automată și transport al componentelor; 
• Cunoașterea tipurilor de îmbinări și fixări în asamblare; 
• Cunoașterea utilajelor tipice de ambalare a produselor.  

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 
 1. Necesitatea asamblării automate.   1   Prelegerea , 

expunerea, 
demonstraţia, 
explicarea, 
exemplificarea, 
dezbaterea, 
conversaţia, studiul de 
caz  

 2. Proiectare produselor pentru asamblare automată.   3  
 3. Ordonarea componentelor.   2  
 4. Selectarea sistemului de asamblare.   7  
 5. Alimentarea automată şi transportul componentelor.   9  
 6. Îmbinări şi fixări în asamblare.   3  
 7. Utilaje pentru ambalare.   3  
      
      
      
      
      
      
      
Bibliografie9    
1. T. Botea, Ambalaje si tehnologii de ambalare în industria alimentară, Universitatea Politehnica din Timisoara, Timisoara, 1996. 
2. G. Boothroyd , Assembly automation and product design, Taylor and Francis 2005. 
3. I. Crișan, Gh. Drăgănoiu, A. Predoi, Sisteme flexibile de montaj cu roboți și manipulatoare, Ed. Tehnică, București, 1988. 
4. Șt. Enache, M. Pridvornic, D. Dragu, Proiectarea formei pieselor în construcția de mașini, Editura Tehnică, București, 1979. 
5. Nica M., Turc C. ş.a., Materiale metalice si tehnologii, Editura Politehnica, Timişoara, 2001. 
6. C. Poli, Design for Manufacturing, Elsevier Inc., 2001. 
7. K. G. Swift, J. D. Booker, Process Selection. From Design to Manufacture, Elsevier Ltd. 2003.   

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. 
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. 
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8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare 
 1. Functiile dispozitivelor si clasificarea lor.   2   Expunerea, 

explicarea, 
exemplificarea, 
demonstraţia, 
conversaţia, studiul de 
caz   

 2. Mecanisme de fixare cu excentric.   2  
 3. Studiul si încercarea dispozitivelor cu acţionare magnetica.   2  
 4. Determinarea probabilitatii de ordonare - piese cilindrice.   2  

 5. Determinarea probabilitatii de ordonare - piese prismatice.   3     
 6. Determinarea probabilitatii de ordonare - piese complexe.   3     
 7. Studiul dispozitivelor de acumulare si transport.   2     
 8. Determinarea schemei functionale a unui dispozitiv de alimentare   6     
 9. Studiul utilajelor de ambalare – probleme specifice   6     
Bibliografie11    
1. Botea T., Ambalaje si tehnologii de ambalare in industria alimentara, Centrul de multiplicare, Univ. „Politehnica” Timişoara, 
1996. 
2. Crisan I., Dobre N.,  Automatizarea montajului in constructia de masini, Editura Tehnica, București, 1979. 
3. Iatan F., Concepte si metode moderne in tehnologia montajului masinilor si aparatelor, Bucuresti-OIDIMC, 1997. 
4. Nica M., Turc C. ş.a., Materiale metalice si tehnologii, Editura Politehnica, Timişoara, 2001.  

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

•  Cunoștințele dobândite la această disciplină facilitează buna înțelegere a ansamblului celorlalte discipline ale planului de învățământ al 
programul de studii Inginerie Economică Industrială. 

• Majoritatea angajatorilor din domeniul aferent programului au nevoie de specialiști care să aibe competențe la a căror dezvoltare 
prezenta disciplină are o bună contribuție.  

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs   Rezolvarea unor subiecte 
teoretice aferente cursurilor   

 Examinare scrisă   2/3  

10.5 Activităţi aplicative  S:             
 L:    Rezolvarea problemelor 

corespunzătore 
laboratoarelor   

 Prezentarea rezolvărilor, răspunsuri la 
întrebări  

 1/3   

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

•   Utilizarea şi exprimarea corectă a noţiunilor şi conceptelor prezentate.  
• Rezolvarea unor probleme de asamblare/ambalare prin utilizarea anumitor tipuri de dispozitive. 
• Să își prezinte portofoliul și să raspundă întrebărilor puse de cadrul didactic.  

 
 
 

Data completării Titular de curs 
(semnătura) 

Titular activităţi aplicative 
(semnătura) 

 01.10.2014     

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. 

 

                                                           



…………………….……… …………………….……… 

 
 
Director de departament 

(semnătura) 
Data avizării în Consiliul Facultăţii12 Decan 

(semnătura) 
 

…………………….……… 
     

…………………….……… 
 

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

 

                                                           



FIŞA DISCIPLINEI1 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Politehnica Timişoara   
1.2 Facultatea2 / Departamentul3 Facultatea de Management în Producţie şi Transporturi   
1.3 Catedra ▬ 
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)  Ştiinţe inginereşti / 230  
1.5 Ciclul de studii  licenţă  
1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea Inginerie economică industrială / 10 / Inginer  

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei  CALITATE TOTALĂ ÎN MENTENANȚĂ  
2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. Dr. Ing. Constantin Dan DUMITRESCU  
2.3 Titularul activităţilor aplicative5  Prof. Dr. Ing. Constantin Dan DUMITRESCU  
2.4 Anul de studiu6 IV   2.5 Semestrul  1  2.6 Tipul de evaluare D    2.7 Regimul disciplinei  obligatorie 

 
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  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  18  
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  18  
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  17  
Tutoriat    
Examinări    
Alte activităţi     2  
Total ore activităţi individuale 55   
3.8 Total ore pe semestru7  111  
3.9 Numărul de credite  4  

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum •    
4.2 de competenţe •    

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului •    
5.2 de desfăşurare a activităţilor practice •    

 
6. Competenţe specifice acumulate 

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. 

 

                                                           



Competenţe 
profesionale8 

•  C4 –  Evaluarea economică, planificarea şi conducerea proceselor şi a sistemelor logistice şi de producţie. 
• C6 – Proiectarea tehnico-economică şi îmbunătăţirea produselor şi proceselor industriale 

Competenţe 
transversale 

•   

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei 
•  Însuşirea în mod responsabil şi posibilitatea implementării principiilor specifice 

mentenanţei maşinilor, aparatelor şi echipamentelor complexe, având în vedere 
atingerea unui raport optim între calitatea exploatării şi costuri  

7.2 Obiectivele specifice 

•  Însuşirea şi asimilarea caracteristicilor specifice procesului de mentenanţă pentru 
maşini,.aparate şi echipamente mecanice. 

• Întocmirea programului de mentenanţă, planificarea activităţilor apecifice programului, 
(etape de lucru, durate de execuţie, termene de realizare şi riscuri asumate), planificarea 
şi organizarea activităţilor echipei de lucru pluridisciplinare (tehnici de relaţionare în 
activitatea depusă, asumarea unor valori specifice eticii profesionale şi identificarea 
rolurilor şi a responsabilităţii în cadrul echipei) pentru maşini, aparate şi echipamente 
mecanice  

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 
1.IMPORTANŢA ŞI EVOLUŢIA CONCEPTULUI DE MENTENANŢĂ 

TOTALĂ ÎN INDUSTRIE.  
 1   Predarea se va face 

pe baza cursului şia 
bibliografiei 
recomandate la 
curs.Predarea 
interactivă va fi 
susţinută de 
exemplificări concrete 
de caz, urmată de 
expuneri şi scurte filme  
pe subiecte din 
cuprinsul cursului. 

2.CONTEXTUL SISTEMIC AL CONCEPTULUI DE MENTENANŢĂ 
TOTALĂ  

 2  

3.FRECARE, UZAREA ŞI LUBRIFIEREA CUPLELOR DE FRECARE   5  
 4 DE LA MENTENANŢĂ SPRE MENTENANȚĂ TOTALĂ  3  
 5.SISTEME DE MENTENANŢĂ TOTALĂ   3  
6 OPTIMIZAREA ACTIVITĂŢII DE MENTENANŢĂ TOTALĂ PRIN 

COSTURI  
 4  

7.METODE ŞI MODELE UITLIZATE ÎN OPTIMIZAREA DECIZIILOR 
ÎN ACTIVITATEA DE MENTENANŢĂ  TOTALĂ 

 4  

8. INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI UTILIZAŢI ÎN ACTIVITATEA 
DE MENTENANŢĂ TOTALĂ  

 2  

 9. PROGRAME DE MENTENENŢĂ TOTALĂ – STUDII DE CAZ.   4  
      
      
      
      
      

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. 
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Bibliografie9   1.Dumitrescu C.D -. Ingineria şi managementul calităţii produselor şi serviciilor, Ed. POLITEHNICA TIMIŞOARA, 
2008, ISBN 978-973-635-654-7. 
2. Dumitrescu C.D ,ş.a -. Calitatea, fiabilitatea, mentenanţa sistemelor complexe, Ed.POLITEHNICA TIMIŞOARA, 2008, ISBN 
978-073-625-653-0. 
 3.Barry Render, Ralph M. Stair,jr. – Quantitative Analysis for Management,  Prentice-Hall International (UK), 2000,  Limited 
London 
4. Jay Heizer, Barry Render, - Operation Management –Prentice Hall Inc.2001, New Jersey. l 
 
8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare 
L1.Studenţii se vor grupa în echipe de câte 2 şi vor alege o familie de 

produse pe care  vor analiza aspectele specifice de 
mentenanţă.Scopul final al activităţii este întocmirea unei Cărţi 
tehnice sau a unui Manual de utilizare. 

 2  Dosarul final va 
cuprinde: informaţiile 
necesare unei cărţi 
tehnice sau ale unui 
manual de utilizare 
pentru produsul ales,şi 
documentaţia 
elaborată pe parcuesul 
derulării lucrărilor.   

L2.Fiecare echipă va trezenta produsul ales pentru laborator, făcând 
o descriere clară a funcţiilor produsului, şi se vor evidenţia 
soluţiile tehnice abordate de proiectantul produsului. 

 2  

 L3 Se vor analiza cuplele de frecare şi soluţiile alese de proiectant 
pentru diminuarea frecării  

 2  

 L4 Se vor analiza activităţile specifice mantenanţei produsului şi se 
vor elabora soluţiile concrete pentru fiecare produs în parte.  

 2  

 L5 se va efectua o vizită la o intreprindere reprezentativă din 
Timişoara unde se vor prezenta aspectele specifice de 
mentenanţă, pentru aparatele şi echipamentele de lucru. 

 2     

L6 Se va trece la întocmirea Cărţii tehnice a produsului, sau a 
Manualului de utilizare a produsului, ţinând seama de informaţiile 
culese pe parcursul semestrului şi din vizita efectuată.  

 2     

L7 Fiecare echipă va prezenta sintetic elementele relevante ale 
produsului realizat, în vederea evaluării activităţii aplicative.   

 2     

         
         
Bibliografie11  Dumitrescu C.D.ş.a. – Ingineria şi asigurarea calităţii, Ed. POLITEHNICA TIMIŞOARA; 2008, ISBN 978-973-625-
736-0 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

•  La susţinerea părţii aplicative vor fi invitaţi reprezentanţii producătorului, a celor care repară sau comercializează produsul şi 
a celor care utilizează produsele în vederea evaluării modului în care echipa de studenţi a reuşit să răspundă cerinţelor 
impuse de programul de lucrări, şi totodată pentru a orientape viitorii angajatori de nivelul de pregătire al viitorilor absolvenţi.  

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs 

 Examen scris    Subiectele la examenul scris vor f: minim 3 
subiecte teoretice şi 1 aplicaţie. Fiecare 
subiect trebuie tratat la ½ din valoarea 
punctajului propus pentru nota 5; minim 2 
evaluatori interni.   

60%   

10.5 Activităţi aplicative  S:             
 L:    Verificare pe parcurs a 

modului în care se respectă 
 Nota finală la lucrări se exprimă ca şi o 
medie între nota obţinută la susţinerea finală 

40%  

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. 
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. 

 

                                                           



programul lucrărilor. Fiecare 
echipă va avea cel puţin 2 
note pe parcursul 
desfăşurării lucrărilor.   

şi media notelor rezultate din acivitatea pe 
parcurs la lucrări.  

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

•  Noţiuni privind calitatea şi mentenanţa echipamentelor (concept, evoluţie, relaţii de calcul)  –verificare la examen 
• Frecare, uzare, lubrifiere în cuple cinematice, tipuri de lubrifianţi şi mod de utilizare, schimburi de ulei –verificare la examen 
• Metode şi modele de calcul a activităţilor pentru mentenanţa echipamentelor – verificare la examen 
• Programe de mentenanţă: studii, elaborare, implementare, monitorizare, evaluare –verificare finală la lucrări   

 
 
 

Data completării Titular de curs 
(semnătura) 

Titular activităţi aplicative 
(semnătura) 

 09.09.2014    
…………………….……… 

 
…………………….……… 

 
 
Director de departament 

(semnătura) 
Data avizării în Consiliul Facultăţii12 Decan 

(semnătura) 
 

…………………….……… 
     

…………………….……… 
 

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

 

                                                           



FIŞA DISCIPLINEI1 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Politehnica Timişoara   
1.2 Facultatea2 / Departamentul3 Facultatea de Management în Producţie şi Transporturi   
1.3 Catedra ▬ 
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)  Ştiinţe inginereşti / 230  
1.5 Ciclul de studii  licenţă  
1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea Inginerie economică industrială / 10 / Inginer  

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei  CALITATEA SERVICIILOR  
2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. Dr. Ing. Constantin Dan DUMITRESCU  
2.3 Titularul activităţilor aplicative5  Prof. Dr. Ing. Constantin Dan DUMITRESCU  
2.4 Anul de studiu6 IV   2.5 Semestrul  1  2.6 Tipul de evaluare D    2.7 Regimul disciplinei  obligatorie 

 
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  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  18  
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  18  
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  17  
Tutoriat    
Examinări    
Alte activităţi     2  
Total ore activităţi individuale 55   
3.8 Total ore pe semestru7  111  
3.9 Numărul de credite  4  

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum •    
4.2 de competenţe •    

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului •    
5.2 de desfăşurare a activităţilor practice •    

 
6. Competenţe specifice acumulate 

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. 

 

                                                           



Competenţe 
profesionale8 

•  C4 –  Evaluarea economică, planificarea şi conducerea proceselor şi a sistemelor logistice şi de producţie. 
• C6 – Proiectarea tehnico-economică şi îmbunătăţirea produselor şi proceselor industriale 

Competenţe 
transversale 

•   

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei 
•  Însuşirea în mod responsabil şi posibilitatea implementării principiilor specifice 

mentenanţei maşinilor, aparatelor şi echipamentelor complexe, având în vedere 
atingerea unui raport optim între calitatea exploatării şi costuri  

7.2 Obiectivele specifice 

•  Însuşirea şi asimilarea caracteristicilor specifice procesului de mentenanţă pentru 
maşini,.aparate şi echipamente mecanice. 

• Întocmirea programului de mentenanţă, planificarea activităţilor apecifice programului, 
(etape de lucru, durate de execuţie, termene de realizare şi riscuri asumate), planificarea 
şi organizarea activităţilor echipei de lucru pluridisciplinare (tehnici de relaţionare în 
activitatea depusă, asumarea unor valori specifice eticii profesionale şi identificarea 
rolurilor şi a responsabilităţii în cadrul echipei) pentru maşini, aparate şi echipamente 
mecanice  

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 
. 1.ISTORICUL DEZVOLTĂRII CONCEPTULUI DE CALITATE ÎN 
DOMENIUL SERVICIILOR 

 

 1   Predarea se va face 
pe baza cursului şia 
bibliografiei 
recomandate la 
curs.Predarea 
interactivă va fi 
susţinută de 
exemplificări concrete 
de caz, urmată de 
expuneri şi scurte filme  
pe subiecte din 
cuprinsul cursului. 

2.NOȚIUNI DE BAZĂ, DEFINIȚII ȘI TERMINOLOGIE ÎN 
CONTEXTUL SISTEMIC AL CONCEPTULUI DE 
SERVICII/SERVUCȚIE   

 2  

3.ECHILIBRUL ÎNTRE COSTUL CALITĂȚII ȘI VALOAREA 
CALITĂȚII ÎN SERVICII  

 5  

 4.SISTEME DE INDICATORI UTILIZAȚI ÎN EVALUAREA CALITĂȚII 
SERVICIILOR  

 3  

 5. ASPECTE SPECIFICE PRIVIND CONTROLUL CALITĂȚII 
SERVICIILOR. 

 3  

6 OPTIMIZAREA ACTIVITĂŢII SERVICIILOR PRIN COSTURI   4  
7.METODE ŞI MODELE UITLIZATE ÎN OPTIMIZAREA DECIZIILOR 

ÎN MANAGEMENTUL SERVICIILOR  
 4  

8. FIABILITATEA, MENTENANȚA ȘI DISPONIBILITATEA ÎN 
SERVICII.  

 2  

 9. ANALIZA CALITĂȚII SERVICIILOR. – STUDII DE CAZ.   4  
      
      
      

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


      
      
Bibliografie9   1.Dumitrescu C.D -. Ingineria şi managementul calităţii produselor şi serviciilor, Ed. POLITEHNICA TIMIŞOARA, 
2008, ISBN 978-973-635-654-7. 
2. Dumitrescu C.D ,ş.a -. Calitatea, fiabilitatea, mentenanţa sistemelor complexe, Ed.POLITEHNICA TIMIŞOARA, 2008, ISBN 
978-073-625-653-0. 
 3.Barry Render, Ralph M. Stair,jr. – Quantitative Analysis for Management,  Prentice-Hall International (UK), 2000,  Limited 
London 
4. Jay Heizer, Barry Render, - Operation Management –Prentice Hall Inc.2001, New Jersey. l 
 
8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare 
L1.Studenţii se vor grupa în echipe de câte 2 şi vor alege o familie de 

servicii  pe care  vor analiza aspectele specifice managementului 
serviciilor . 

 2  Dosarul final va 
cuprinde: informaţiile 
necesare unei cărţi 
tehnice sau ale unui 
manual de utilizare 
pentru produsul ales,şi 
documentaţia 
elaborată pe parcuesul 
derulării lucrărilor.   

L2.Fiecare echipă va prezenta în detaliu serviciul ales, făcând o 
descriere clară a funcţiilor specifice , şi se vor evidenţia soluţiile 
concrete abordate de proiectantul serviciului. 

 2  

 L3 Se vor alege alte două servicii similare celui de bază și se vor 
elabora decizii în funcție de anumite criterii stabilite la nivelul 
echipei de  

 2  

 L4 Se vor analiza activităţile specifice serviciului ales şi se vor 
elabora soluţiile concrete pentru fiecare caz în parte.  

 2  

 L5 se va efectua o vizită la o intreprindere reprezentativă din 
Timişoara unde se vor prezenta aspectele specifice tipului de 
servicii  pentru aparatele şi echipamentele de lucru. 

 2     

L6 Se va trece la întocmirea/ elaborarea unui nou serviciu i, ţinând 
seama de informaţiile culese pe parcursul semestrului şi din 
vizita efectuată.  

 2     

L7 Fiecare echipă va prezenta sintetic elementele relevante ale noului 
serviciu  realizat, în vederea evaluării activităţii aplicative.   

 2     

         
         
Bibliografie11  Dumitrescu C.D.ş.a. – Ingineria şi asigurarea calităţii, Ed. POLITEHNICA TIMIŞOARA; 2008, ISBN 978-973-625-
736-0 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

•  La susţinerea părţii aplicative vor fi invitaţi reprezentanţii producătorului, a celor care repară sau comercializează produse/ 
prestează servicii şi a celor care utilizează produsele în vederea evaluării modului în care echipa de studenţi a reuşit să 
răspundă cerinţelor impuse de programul de lucrări, şi totodată pentru a orientape viitorii angajatori de nivelul de pregătire al 
viitorilor absolvenţi.  

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs 

 Examen scris    Subiectele la examenul scris vor f: minim 3 
subiecte teoretice şi 1 aplicaţie. Fiecare 
subiect trebuie tratat la ½ din valoarea 
punctajului propus pentru nota 5; minim 2 
evaluatori interni.   

60%   

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. 
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. 

 

                                                           



10.5 Activităţi aplicative  S:             
 L:    Verificare pe parcurs a 

modului în care se respectă 
programul lucrărilor. Fiecare 
echipă va avea cel puţin 2 
note pe parcursul 
desfăşurării lucrărilor.   

 Nota finală la lucrări se exprimă ca şi o 
medie între nota obţinută la susţinerea finală 
şi media notelor rezultate din acivitatea pe 
parcurs la lucrări.  

40%  

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

•  Noțiuni privind calitatea serviciilor (concept, evoluție, relații de calcul, tipuri de servicii)  –verificare la examen 
• Tipuri de servicii, destinație, obiective, constituire de societăți specializate în servicii- verificare la examen  
• Metode şi modele de calcul a activităților pentru domeniul serviciilor– verificare la examen 
• Culegere d date din teritoriu referitor la serviciile utilizate în scop didactic,: studii, elaborare, implementare, monitorizare, 

evaluare –verificare finală la lucrării  

 
 
 

Data completării Titular de curs 
(semnătura) 

Titular activităţi aplicative 
(semnătura) 

 09.09.2014    
…………………….……… 

 
…………………….……… 

 
 
Director de departament 

(semnătura) 
Data avizării în Consiliul Facultăţii12 Decan 

(semnătura) 
 

…………………….……… 
     

…………………….……… 
 

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

 

                                                           



FIŞA DISCIPLINEI1 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Politehnica Timişoara   
1.2 Facultatea2 / Departamentul3 Facultatea de Management în Producţie şi Transporturi   
1.3 Catedra ▬ 
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)  Ştiinţe inginereşti / 230  
1.5 Ciclul de studii  licenţă  
1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea Inginerie economică industrială / 10 / Inginer  

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei  Mentenanţa maşinilor şi aparatelor  
2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. Dr. Ing. Constantin Dan DUMITRESCU  
2.3 Titularul activităţilor aplicative5  Prof. Dr. Ing. Constantin Dan DUMITRESCU  
2.4 Anul de studiu6 IV   2.5 Semestrul  1  2.6 Tipul de evaluare D    2.7 Regimul disciplinei  obligatorie 

 
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  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  18  
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  18  
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  17  
Tutoriat    
Examinări    
Alte activităţi     2  
Total ore activităţi individuale 55   
3.8 Total ore pe semestru7  111  
3.9 Numărul de credite  4  

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum •    
4.2 de competenţe •    

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului •    
5.2 de desfăşurare a activităţilor practice •    

 
6. Competenţe specifice acumulate 

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. 

 

                                                           



Competenţe 
profesionale8 

•  C4 –  Evaluarea economică, planificarea şi conducerea proceselor şi a sistemelor logistice şi de producţie. 
• C6 – Proiectarea tehnico-economică şi îmbunătăţirea produselor şi proceselor industriale 

Competenţe 
transversale 

•   

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei 
•  Însuşirea în mod responsabil şi posibilitatea implementării principiilor specifice 

mentenanţei maşinilor, aparatelor şi echipamentelor complexe, având în vedere 
atingerea unui raport optim între calitatea exploatării şi costuri  

7.2 Obiectivele specifice 

•  Însuşirea şi asimilarea caracteristicilor specifice procesului de mentenanţă pentru 
maşini,.aparate şi echipamente mecanice. 

• Întocmirea programului de mentenanţă, planificarea activităţilor apecifice programului, 
(etape de lucru, durate de execuţie, termene de realizare şi riscuri asumate), planificarea 
şi organizarea activităţilor echipei de lucru pluridisciplinare (tehnici de relaţionare în 
activitatea depusă, asumarea unor valori specifice eticii profesionale şi identificarea 
rolurilor şi a responsabilităţii în cadrul echipei) pentru maşini, aparate şi echipamente 
mecanice  

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 
1.IMPORTANŢA ŞI EVOLUŢIA CONCEPTULUI DE  MENTENANŢĂ 

ÎN INDUSTRIE.  
 1   Predarea se va face 

pe baza cursului şia 
bibliografiei 
recomandate la 
curs.Predarea 
interactivă va fi 
susţinută de 
exemplificări concrete 
de caz, urmată de 
expuneri şi scurte filme  
pe subiecte din 
cuprinsul cursului. 

2.CONTEXTUL SISTEMIC AL CONCEPTULUI DE MENTENANŢĂ    2  
3.FRECARE, UZAREA ŞI LUBRIFIEREA CUPLELOR DE FRECARE   5  
 4.MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII DE MENTENANŢĂ   3  
 5.SISTEME DE MENTENANŢĂ   3  
6 OPTIMIZAREA ACTIVITĂŢII DE MENTENANŢĂ PRIN COSTURI   4  
7.METODE ŞI MODELE UITLIZATE ÎN OPTIMIZAREA DECIZIILOR 

ÎN ACTIVITATEA DE MENTENANŢĂ  
 4  

8. INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI UTILIZAŢI ÎN ACTIVITATEA 
DE MENTENANŢĂ   

 2  

 9. PROGRAME DE MENTENENŢĂ – STUDII DE CAZ.   4  
      
      
      
      
      

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. 
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Bibliografie9   1.Dumitrescu C.D -. Ingineria şi managementul calităţii produselor şi serviciilor, Ed. POLITEHNICA TIMIŞOARA, 
2008, ISBN 978-973-635-654-7. 
2. Dumitrescu C.D ,ş.a -. Calitatea, fiabilitatea, mentenanţa sistemelor complexe, Ed.POLITEHNICA TIMIŞOARA, 2008, ISBN 
978-073-625-653-0. 
 3.Barry Render, Ralph M. Stair,jr. – Quantitative Analysis for Management,  Prentice-Hall International (UK), 2000,  Limited 
London 
4. Jay Heizer, Barry Render, - Operation Management –Prentice Hall Inc.2001, New Jersey. l 
 
8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare 
L1.Studenţii se vor grupa în echipe de câte 2 şi vor alege o familie de 

produse pe care  vor analiza aspectele specifice de 
mentenanţă.Scopul final al activităţii este întocmirea unei Cărţi 
tehnice sau a unui Manual de utilizare. 

 2  Dosarul final va 
cuprinde: informaţiile 
necesare unei cărţi 
tehnice sau ale unui 
manual de utilizare 
pentru produsul ales,şi 
documentaţia 
elaborată pe parcuesul 
derulării lucrărilor.   

L2.Fiecare echipă va trezenta produsul ales pentru laborator, făcând 
o descriere clară a funcţiilor produsului, şi se vor evidenţia 
soluţiile tehnice abordate de proiectantul produsului. 

 2  

 L3 Se vor analiza cuplele de frecare şi soluţiile alese de proiectant 
pentru diminuarea frecării  

 2  

 L4 Se vor analiza activităţile specifice mantenanţei produsului şi se 
vor elabora soluţiile concrete pentru fiecare produs în parte.  

 2  

 L5 se va efectua o vizită la o intreprindere reprezentativă din 
Timişoara unde se vor prezenta aspectele specifice de 
mentenanţă, pentru aparatele şi echipamentele de lucru. 

 2     

L6 Se va trece la întocmirea Cărţii tehnice a produsului, sau a 
Manualului de utilizare a produsului, ţinând seama de informaţiile 
culese pe parcursul semestrului şi din vizita efectuată.  

 2     

L7 Fiecare echipă va prezenta sintetic elementele relevante ale 
produsului realizat, în vederea evaluării activităţii aplicative.   

 2     

         
         
Bibliografie11  Dumitrescu C.D.ş.a. – Ingineria şi asigurarea calităţii, Ed. POLITEHNICA TIMIŞOARA; 2008, ISBN 978-973-625-
736-0 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

•  La susţinerea părţii aplicative vor fi invitaţi reprezentanţii producătorului, a celor care repară sau comercializează produsul şi 
a celor care utilizează produsele în vederea evaluării modului în care echipa de studenţi a reuşit să răspundă cerinţelor 
impuse de programul de lucrări, şi totodată pentru a orientape viitorii angajatori de nivelul de pregătire al viitorilor absolvenţi.  

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs 

 Examen scris    Subiectele la examenul scris vor f: minim 3 
subiecte teoretice şi 1 aplicaţie. Fiecare 
subiect trebuie tratat la ½ din valoarea 
punctajului propus pentru nota 5; minim 2 
evaluatori interni.   

60%   

10.5 Activităţi aplicative  S:             
 L:    Verificare pe parcurs a 

modului în care se respectă 
 Nota finală la lucrări se exprimă ca şi o 
medie între nota obţinută la susţinerea finală 

40%  

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. 
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. 

 

                                                           



programul lucrărilor. Fiecare 
echipă va avea cel puţin 2 
note pe parcursul 
desfăşurării lucrărilor.   

şi media notelor rezultate din acivitatea pe 
parcurs la lucrări.  

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

•  Noţiuni privind calitatea şi mentenanţa echipamentelor (concept, evoluţie, relaţii de calcul)  –verificare la examen 
• Frecare, uzare, lubrifiere în cuple cinematice, tipuri de lubrifianţi şi mod de utilizare, schimburi de ulei –verificare la examen 
• Metode şi modele de calcul a activităţilor pentru mentenanţa echipamentelor – verificare la examen 
• Programe de mentenanţă: studii, elaborare, implementare, monitorizare, evaluare –verificare finală la lucrări   

 
 
 

Data completării Titular de curs 
(semnătura) 

Titular activităţi aplicative 
(semnătura) 

 09.09.2014    
…………………….……… 

 
…………………….……… 

 
 
Director de departament 

(semnătura) 
Data avizării în Consiliul Facultăţii12 Decan 

(semnătura) 
 

…………………….……… 
     

…………………….……… 
 

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

 

                                                           



FIŞA DISCIPLINEI1 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea POLITEHNICA dinTimisoara  
1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management in Productie si Transporturi / Management  
1.3 Catedra ▬ 
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4) Inginerie și management / 230 
1.5 Ciclul de studii  licenta  
1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea Inginerie economică industrială / 60  

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei  Fabricația suplă și eliminarea pierderilor  
2.2 Titularul activităţilor de curs  Conf.dr.ing. George BELGIU  
2.3 Titularul activităţilor aplicative5  Conf.dr.ing. George BELGIU 
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  28   
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  8  
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  14  
Tutoriat  2  
Examinări  3  
Alte activităţi       
Total ore activităţi individuale  55   
3.8 Total ore pe semestru7  111  
3.9 Numărul de credite  4  

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum •    
4.2 de competenţe •    

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului •  Sală mare, Materiale suport: laptop, proiector, tablă.  
5.2 de desfăşurare a activităţilor practice •  Sala laborator, sisteme de calcul, tablă, proiector  

 
6. Competenţe specifice acumulate 

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. 

 

                                                           



Competenţe 
profesionale8 

C3. Utilizarea aplicaţiilor software şi a tehnologiilor informaţionale pentru rezolvarea de sarcini specifice 
ingineriei şi managementului. 
C4. Elaborarea şi evaluarea fluxurilor tehnice, economice şi financiare la nivel de afacere, gestiunea 
fenomenului tehnic, economic şi financiar. 
C6. Proiectarea tehnico-economică şi îmbunătăţirea produselor şi proceselor industriale. 

•  

Competenţe 
transversale 

•    

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei 

• Obiectivul  cursului este acela de a forma la studenţi deprinderile specifice necesare 
abordării managementului PRIAC, a bunurilor de lar consum, noțiuni cu care se vor întâlni 
atât în viitorii ani de studiu la master, dar și în activitatea lor de mai târziu în sfera 
industriei sau a cercetării.    

7.2 Obiectivele specifice 

• Conceptele, metodele şi modelele abordate vor asigura bagajul minim informaţional 
necesar viitorului specialist pentru a optimiza procesele de fabricare, pentru a efectua o 
analiză a competitivităţii unei companii, sub aspectul tehnico-ingineresc, din punct de 
vedere al impactului proceselor asupra mediului tehnico-economic.  

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 
 1. Definiția fabricației suple (lean production) .  
Introducere.  Dezvoltare istorică.  Conceptul de producție.  Sistemul de 

producție.  Clasificarea sistemelor de producție. Managementul 
producției.  Sistemul operațional.  Managementul operațional.  
Obiectivele managementului operațional.  Rolul strategic al operațiilor.  
Plafificarea strategică.  Sistemul informațional al întreprinderii.  
Productivitatea.  Factorii care influențează productivitatea. Mediul 
operațional și scopul managementului operațional. Definiția Lean 
Production .  

 4     Prelegere susţinută 
de prezentări PPT, 
prezentări de aplicații 
software, discuţii, 
explicaţii, exemplificări, 
studii de caz.   

 2. Importanța filosofiei, strategiei, culturii asupra sistemelor de 
producție. Discuție privind sistemul de producție Toyota. 

Introducere. Managementul ca știință.  Caracteristicile deciziilor.  Cadrul 
elaborării deciziilor.  Metodologia deciziilor.  Sistemul suport al 
deciziilor.  Modele economice. Modele statistice.  Arbori decizionali.  

 4   

 3. Sistemul de producție. Pregătirea sistemului de fabricație suplu. 
Introducere.  Pregatirea systemului. Acoperirea procesului. Sursele 

pierderilor. Sistemul de producție suplu și sistemul de servicii.  
Proiectarea sistemului de producție și a capacității de producție.  
Planificarea capacițății de producție.  Planificarea capacițății procesului 
de producție.  Importanța deciziilor de capacitate de producție.   

 4  

 4. Prognoza în fabricația suplă . 
Introducere.  Obiectivele prognozelor și utilitatea lor.  Variabile decizionale 

în pronoza producției.  Metode de prognoză. Rafinarea exponențială.  
Metode de regresie și corelație.  Aplicații și controlul prognozelor în 
producție. 

 4  

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. 
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  5. Dezvoltarea produsului  corelată cu managementul producției.  
Introducere.  Scopul designului de produs. Analiza produsului.  Cadrul 

procesului de cercetare-dezvoltare corelat cu managementul 
producției.  Proiectarea pentru fabricație (design for manufacture).  
Proiectarea pentru excelență (design for excellence).   

 2  

  6. Managementul materialelor în producția industrială. 
Introducere.  Scopul sau funcțiile managementului materialelor.  

Planificarea și controlul materialelor.  Achiziții.  Managementul 
depozitelor.  Controlul sau managementul stocurior.  Standardizare.  
Simplificare.  Analiza valorii. Ergonomie.  Fabricația Just-in-Time (JIT).    

 2  

 7. Startul fabricației suple și exemple de aplicații. 
Introducere. Abordări și tehnici ale fabricației suple: Organizarea locului de 

muncă (5S), Stabilitate, JIT- fluxul unui OM, producția trasă, sisteme 
celulare, TPM, Poka-Yoke, Standarde, Nivele, Management 
vizual.   

 4  

  8. Susținerea îmbunătățirilor și a schimbării, auditul și pașii de urmat în 
fabricația suplă. 

Obiectivele de atins în fabricația suplă. Lista de verificare a îndeplinirii 
obiectivelor.  

 4   

      
      
      
      
      
      
Bibliografie9    
1. Belgiu G. – Managementul operațional al producției de mașini și aparate.  www.eng.upt.ro/moodle, 2014  
2. Popa H.L., Străuţi G., Vasiu M. – Managementul şi ingineria sistemelor de producţie Metode de analiză, evaluare, proiectare şi decizie, 
Politehnica 2001 
3. Taucean I.M. – Managementul producţiei. Curs si studii de caz, Solness, 2008 
4. Taucean I.M. – Contribuţii privind optimizarea deciziei în sisteme inginereşti Ilie Mihai Tăucean ; teza de doctorat (cond. şt. Constantin 
Dumitrescu), UPT 2004 
5. Popa H.L., Dumitrescu C., Ioanovici F. – Inginerie industrială Curs , UPT 1993 
6. Ionescu S., Păunescu I. – Managementul producției, Eficient, 2012. 
7. Slack N. – Operations Management, Prentice Hall, 2013 
8. Kumar S. – Production and operation management, New Age International, 2013 
9. The Toyota Way Fieldbook, Jeffrey Liker and David Meier, McGraw-Hill, 2006 
10. Lean Production Simplified, Pascal Dennis, Productivity Press, 2007  
 
8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare 
 1. Introducere. Determinarea caracteristicii tipologice a procesului de 

producție.  
 4   Expunere temă, 

discuţii, întrebări, 
rezolvare teme 
specifice utilizând 
aplicațiile software din 
laborator.  

 2. Stabilirea nivelului tehnic al produselor.   2  
 3. Metode de selecție a tehnologiei optime pentru realizarea unui produs.   2  
 4. Dimensionarea optimă a verigilor de producție. .  2  
 5. Capacitatea de producție a întreprinderii.    2     
 6. Managementul operațional al proceselor complexe de producție..  2     
 7. Poliservirea – metodă de optimizare eficientă a producției.   2     
 8. Calculul principalilor parametrii ai managementului operațional al 

producției.   
 2     

 9. Managementul cozilor de așteptare în procesele de producție. 
10. Serii cronologice în producția industrială. 
11. Managementul stocurilor. 
12. Managementul fabricației virtuale.   

 10     

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. 
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:”. 

 

                                                           



Bibliografie11   
 1. Belgiu G.  –  Lucrari de laborator la disciplina Managementul operațional al producției de mașini și aparate.  www.eng.upt.ro/moodle, 
2014 
 2. Popa H.L., Străuţi G., Vasu M. - Managementul şi ingineria sistemelor de producţie Metode de analiză, evaluare, proiectare şi decizie, 
Politehnica 2001 
 3. Popa H.L., Dumitrescu C., Sabău C., Ignaton E. - Inginerie industrială Îndrumător de lucrări , UPT 1990 
 4. Popa M. – Aplicații de management în ingineria industrială, UP București, 1990 
 5. Benichou J., Malhiet D. – Etudes de cas et exercices corriges en gestion de production, EOU, 2011 
 6. Javel G. – Organisation et Gestion de la Production, Cours avec Exercices Corriges, Dunod, 2014  

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

• Cunoştinţele disciplinei de management al producției de mașini și aparate sunt importante pentru planul de învăţământ al specializării, 
pentru însuşirea/utilizarea conceptelor specifice, pentru ingineria şi conducerea departamentelor/echipelor din domeniu şi/sau 
interdisciplinare. 

• Majoritatea angajatorilor din domeniul aferent programului solicită cunoştinţe şi competenţe în domeniu pentru dezvoltarea carierei 
unor viitori ingineri/manageri/directori necesari în structura ierarhică a firmelor.   

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs   Rezolvarea unor subiecte 
teoretice aferente cursurilor   

 Examen oral    50%  

10.5 Activităţi aplicative  S:             
 L:    Rezolvarea problemelor 

corespunzătore 
laboratoarelor   

  Prezentarea rezolvărilor, răspunsuri la 
întrebării 

 50%  

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

•  Utilizarea şi exprimarea corectă a noţiunilor şi conceptelor definite. Rezolvarea şi explicarea unor probleme de complexitate 
medie Efectuarea de aplicaţii şi sarcini specifice, interpretarea unor rezultate complexitate medie, participarea activă la lucrul 
în echipă.   

 
 
 

Data completării Titular de curs 
(semnătura) 

Titular activităţi aplicative 
(semnătura) 

 05.09.2014    
…………………….……… 

 
…………………….……… 

 
 
Director de departament 

(semnătura) 
Data avizării în Consiliul Facultăţii12 Decan 

(semnătura) 
 

…………………….……… 
     

…………………….……… 
 

11 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei. 
12 Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei. 

 

                                                           



FIŞA DISCIPLINEI1 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea POLITEHNICA dinTimisoara  
1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management in Productie si Transporturi / Management  
1.3 Catedra ▬ 
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4) Inginerie și management / 230 
1.5 Ciclul de studii  licenta  
1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea Inginerie economică industrială / 60  

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei  Planificarea resurselor întreprinderii asistată de calculator  
2.2 Titularul activităţilor de curs  Conf.dr.ing. George BELGIU  
2.3 Titularul activităţilor aplicative5  Conf.dr.ing. George BELGIU 
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  28   
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  8  
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  14  
Tutoriat  2  
Examinări  3  
Alte activităţi       
Total ore activităţi individuale  55   
3.8 Total ore pe semestru7  111  
3.9 Numărul de credite  4  

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum •    
4.2 de competenţe •    

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului •  Sală mare, Materiale suport: laptop, proiector, tablă.  
5.2 de desfăşurare a activităţilor practice •  Sala laborator, sisteme de calcul, tablă, proiector  

 
6. Competenţe specifice acumulate 

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. 

 

                                                           



Competenţe 
profesionale8 

C3. Utilizarea aplicaţiilor software şi a tehnologiilor informaţionale pentru rezolvarea de sarcini specifice 
ingineriei şi managementului. 
C4. Elaborarea şi evaluarea fluxurilor tehnice, economice şi financiare la nivel de afacere, gestiunea 
fenomenului tehnic, economic şi financiar. 
C6. Proiectarea tehnico-economică şi îmbunătăţirea produselor şi proceselor industriale. 

•  

Competenţe 
transversale 

•    

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei 

• Obiectivul  cursului este acela de a forma la studenţi deprinderile specifice necesare 
abordării managementului PRIAC, a bunurilor de lar consum, noțiuni cu care se vor întâlni 
atât în viitorii ani de studiu la master, dar și în activitatea lor de mai târziu în sfera 
industriei sau a cercetării.    

7.2 Obiectivele specifice 

• Conceptele, metodele şi modelele abordate vor asigura bagajul minim informaţional 
necesar viitorului specialist pentru a optimiza procesele de fabricare, pentru a efectua o 
analiză a competitivităţii unei companii, sub aspectul tehnico-ingineresc, din punct de 
vedere al impactului proceselor asupra mediului tehnico-economic.  

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 
 1.Introducere în managementul științific.  
Introducere.  Dezvoltare istorică.  Conceptul de producție.  Sistemul de 

producție.  Clasificarea sistemelor de producție. Managementul 
producției.  Sistemul operațional.  Managementul operațional.  
Obiectivele managementului operațional.  Rolul strategic al operațiilor.  
Plafificarea strategică.  Sistemul informațional al întreprinderii.  
Productivitatea.  Factorii care influențează productivitatea. Mediul 
operațional și scopul managementului operațional.  

 4     Prelegere susţinută 
de prezentări PPT, 
prezentări de aplicații 
software, discuţii, 
explicaţii, exemplificări, 
studii de caz.   

 2. Planificarea și controlul fabricației. 
Introducere. De ce ERP este esențială pentru competitivitatea corporației.  

Componentele unui sistem ERP.  Cum influențează strategia 
corporației sistemul ERP.  

 4   

 3. Sistemul de producție. 
Introducere.  Sistemul de producție și sistemul de servicii.  Proiectarea 

sistemului de producție și a capacității de producție.  Planificarea 
capacițății de producție.  Planificarea capacițății procesului de 
producție.  Importanța deciziilor de capacitate de producție.   

 4  

 4. Prognoza în managementul operațional al producției. 
Introducere.  Obiectivele prognozelor și utilitatea lor.  Variabile decizionale 

în pronoza producției.  Metode de prognoză. Rafinarea exponențială.  
Metode de regresie și corelație.  Aplicații și controlul prognozelor în 
producție. 

 4  

  5. Planificarea vânzărilor și a operațiilor.  
Introducere.  Funcția vânzări și operații – de ce este necesară.  Procesul VO 

– probleme critice.  Exemplu de programare liniară.  Ce este sistemul 

 2  

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. 
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MRP pentru o întreprindere.  Ce rol are planificarea MRP.   
  6. Managementul materialelor în producția industrială. 
Introducere.  Scopul sau funcțiile managementului materialelor.  

Planificarea și controlul materialelor.  Achiziții.  Managementul 
depozitelor.  Controlul sau managementul stocurior.  Standardizare.  
Simplificare.  Analiza valorii. Ergonomie.  Fabricația Just-in-Time (JIT).    

 2  

 7. Planificarea agregat și ordonanțarea generală a producției. 
Introducere. Variabilele utilizate în planificarea agregat. Strategii de 

planificare agregat.  Strategii mixte.  Modele matematice de 
planificare.  Ordonanțarea producției.   

 4  

  8. Planificarea necesarului de materiale și capacitate de producție. 
(Material Requirements Planning -- MRP, Capacity Requirements 
Planning – CRP). 

Obiectivele MRP și CRP.  Intrări și ieșiri MRP.  Algoritmul MRP.  Cerințele 
sistemului. Stocul de siguranță, dimensionarea loturilor și actualizarea 
sistemului. Intrări și ieșiri CRP.  Încărcarea sistemului.   

 4   

      
      
      
      
      
      
Bibliografie9    
1. Belgiu G. – Managementul operațional al producției de mașini și aparate.  www.eng.upt.ro/moodle, 2014  
2. Popa H.L., Străuţi G., Vasiu M. – Managementul şi ingineria sistemelor de producţie Metode de analiză, evaluare, proiectare şi decizie, 
Politehnica 2001 
3. Taucean I.M. – Managementul producţiei. Curs si studii de caz, Solness, 2008 
4. Taucean I.M. – Contribuţii privind optimizarea deciziei în sisteme inginereşti Ilie Mihai Tăucean ; teza de doctorat (cond. şt. Constantin 
Dumitrescu), UPT 2004 
5. Popa H.L., Dumitrescu C., Ioanovici F. – Inginerie industrială Curs , UPT 1993 
6. Ionescu S., Păunescu I. – Managementul producției, Eficient, 2012. 
7. Slack N. – Operations Management, Prentice Hall, 2013 
8. Kumar S. – Production and operation management, New Age International, 2013 
9. S. Nahmias – Production and Operation Analysis, 6th ed., McGraw Hill, 2009   
 
8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare 
 1. Introducere. Determinarea caracteristicii tipologice a procesului de 

producție.  
 4   Expunere temă, 

discuţii, întrebări, 
rezolvare teme 
specifice utilizând 
aplicațiile software din 
laborator.  

 2. Stabilirea nivelului tehnic al produselor.   2  
 3. Metode de selecție a tehnologiei optime pentru realizarea unui produs.   2  
 4. Dimensionarea optimă a verigilor de producție. .  2  
 5. Capacitatea de producție a întreprinderii.    2     
 6. Managementul operațional al proceselor complexe de producție..  2     
 7. Poliservirea – metodă de optimizare eficientă a producției.   2     
 8. Calculul principalilor parametrii ai managementului operațional al 

producției.   
 2     

 9. Managementul cozilor de așteptare în procesele de producție. 
10. Serii cronologice în producția industrială. 
11. Managementul stocurilor. 
12. Managementul fabricației virtuale.   

 10     

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. 
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:”. 

 

                                                           



Bibliografie11   
 1. Belgiu G.  –  Lucrari de laborator la disciplina Managementul operațional al producției de mașini și aparate.  www.eng.upt.ro/moodle, 
2014 
 2. Popa H.L., Străuţi G., Vasu M. - Managementul şi ingineria sistemelor de producţie Metode de analiză, evaluare, proiectare şi decizie, 
Politehnica 2001 
 3. Popa H.L., Dumitrescu C., Sabău C., Ignaton E. - Inginerie industrială Îndrumător de lucrări , UPT 1990 
 4. Popa M. – Aplicații de management în ingineria industrială, UP București, 1990 
 5. Benichou J., Malhiet D. – Etudes de cas et exercices corriges en gestion de production, EOU, 2011 
 6. Javel G. – Organisation et Gestion de la Production, Cours avec Exercices Corriges, Dunod, 2014 
 7. W. J. Hopp and M. L. Spearman – Factory Physics, 3rd ed., Mc Graw Hill, 2008.   

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

• Cunoştinţele disciplinei de management al producției de mașini și aparate sunt importante pentru planul de învăţământ al specializării, 
pentru însuşirea/utilizarea conceptelor specifice, pentru ingineria şi conducerea departamentelor/echipelor din domeniu şi/sau 
interdisciplinare. 

• Majoritatea angajatorilor din domeniul aferent programului solicită cunoştinţe şi competenţe în domeniu pentru dezvoltarea carierei 
unor viitori ingineri/manageri/directori necesari în structura ierarhică a firmelor.   

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs   Rezolvarea unor subiecte 
teoretice aferente cursurilor   

 Examen oral    50%  

10.5 Activităţi aplicative  S:             
 L:    Rezolvarea problemelor 

corespunzătore 
laboratoarelor   

  Prezentarea rezolvărilor, răspunsuri la 
întrebării 

 50%  

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

•  Utilizarea şi exprimarea corectă a noţiunilor şi conceptelor definite. Rezolvarea şi explicarea unor probleme de complexitate 
medie Efectuarea de aplicaţii şi sarcini specifice, interpretarea unor rezultate complexitate medie, participarea activă la lucrul 
în echipă.   

 
 
 

Data completării Titular de curs 
(semnătura) 

Titular activităţi aplicative 
(semnătura) 

 05.09.2014    
…………………….……… 

 
…………………….……… 

 
 
Director de departament 

(semnătura) 
Data avizării în Consiliul Facultăţii12 Decan 

(semnătura) 
 

…………………….……… 
     

…………………….……… 
 

11 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei. 
12 Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei. 

 

                                                           



FIŞA DISCIPLINEI1 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea POLITEHNICA dinTimisoara  
1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management in Productie si Transporturi / Management  
1.3 Catedra ▬ 
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4) Inginerie și management / 230 
1.5 Ciclul de studii  licenta  
1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea Inginerie economică industrială / 10 / Inginer  

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei  Managementul producției de mașini și aparate  
2.2 Titularul activităţilor de curs  Conf.dr.ing. George BELGIU  
2.3 Titularul activităţilor aplicative5  Conf.dr.ing. George BELGIU 
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  28   
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  8  
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  14  
Tutoriat  2  
Examinări  3  
Alte activităţi       
Total ore activităţi individuale  55   
3.8 Total ore pe semestru7  111  
3.9 Numărul de credite  4  

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum •    
4.2 de competenţe •    

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului •  Sală mare, Materiale suport: laptop, proiector, tablă.  
5.2 de desfăşurare a activităţilor practice •  Sala laborator, sisteme de calcul, tablă, proiector  

 
6. Competenţe specifice acumulate 

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. 

 

                                                           



Competenţe 
profesionale8 

C3. Utilizarea aplicaţiilor software şi a tehnologiilor informaţionale pentru rezolvarea de sarcini specifice 
ingineriei şi managementului. 
C4. Elaborarea şi evaluarea fluxurilor tehnice, economice şi financiare la nivel de afacere, gestiunea 
fenomenului tehnic, economic şi financiar. 
C6. Proiectarea tehnico-economică şi îmbunătăţirea produselor şi proceselor industriale. 

•  

Competenţe 
transversale 

•    

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei 

• Obiectivul  cursului este acela de a forma la studenţi deprinderile specifice necesare 
abordării managementului producției construcțiilor de mașini și aparate, a bunurilor de lar 
consum, noțiuni cu care se vor întâlni atât în viitorii ani de studiu la master, dar și în 
activitatea lor de mai târziu în sfera industriei sau a cercetării.    

7.2 Obiectivele specifice 

• Conceptele, metodele şi modelele abordate vor asigura bagajul minim informaţional 
necesar viitorului specialist pentru a optimiza procesele de fabricare, pentru a efectua o 
analiză a competitivităţii unei companii, sub aspectul tehnico-ingineresc, din punct de 
vedere al impactului proceselor asupra mediului tehnico-economic.  

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 
 1.Managementul operațional al producției.  
Introducere.  Dezvoltare istorică.  Conceptul de producție.  Sistemul de 

producție.  Clasificarea sistemelor de producție. Managementul 
producției.  Sistemul operațional.  Managementul operațional.  
Obiectivele managementului operațional.  Rolul strategic al operațiilor.  
Plafificarea strategică.  Sistemul informațional al întreprinderii.  
Productivitatea.  Factorii care influențează productivitatea. Mediul 
operațional și scopul managementului operațional.  

 4     Prelegere susţinută 
de prezentări PPT, 
prezentări de aplicații 
software, discuţii, 
explicaţii, exemplificări, 
studii de caz.   

 2. Luarea deciziilor în managementul operațional al producției. 
Introducere. Managementul ca știință.  Caracteristicile deciziilor.  Cadrul 

elaborării deciziilor.  Metodologia deciziilor.  Sistemul suport al 
deciziilor.  Modele economice. Modele statistice.  Arbori decizionali.  

 4   

 3. Sistemul de producție. 
Introducere.  Sistemul de producție și sistemul de servicii.  Proiectarea 

sistemului de producție și a capacității de producție.  Planificarea 
capacițății de producție.  Planificarea capacițății procesului de 
producție.  Importanța deciziilor de capacitate de producție.   

 4  

 4. Prognoza în managementul operațional al producției. 
Introducere.  Obiectivele prognozelor și utilitatea lor.  Variabile decizionale 

în pronoza producției.  Metode de prognoză. Rafinarea exponențială.  
Metode de regresie și corelație.  Aplicații și controlul prognozelor în 
producție. 

 4  

  5. Dezvoltarea produsului corelată cu managementul producției.  
Introducere.  Scopul designului de produs. Analiza produsului.  Cadrul 

procesului de cercetare-dezvoltare corelat cu managementul 

 2  

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. 
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producției.  Proiectarea pentru fabricație (design for manufacture).  
Proiectarea pentru excelență (design for excellence).   

  6. Managementul materialelor în producția industrială. 
Introducere.  Scopul sau funcțiile managementului materialelor.  

Planificarea și controlul materialelor.  Achiziții.  Managementul 
depozitelor.  Controlul sau managementul stocurior.  Standardizare.  
Simplificare.  Analiza valorii. Ergonomie.  Fabricația Just-in-Time (JIT).    

 2  

 7. Planificarea agregat și ordonanțarea generală a producției. 
Introducere. Variabilele utilizate în planificarea agregat. Strategii de 

planificare agregat.  Strategii mixte.  Modele matematice de 
planificare.  Ordonanțarea producției.   

 4  

  8. Planificarea necesarului de materiale și capacitate de producție. 
(Material Requirements Planning -- MRP, Capacity Requirements 
Planning – CRP). 

Obiectivele MRP și CRP.  Intrări și ieșiri MRP.  Algoritmul MRP.  Cerințele 
sistemului. Stocul de siguranță, dimensionarea loturilor și actualizarea 
sistemului. Intrări și ieșiri CRP.  Încărcarea sistemului.   

 4   

      
      
      
      
      
      
Bibliografie9    
1. Belgiu G. – Managementul operațional al producției de mașini și aparate.  www.eng.upt.ro/moodle, 2014  
2. Popa H.L., Străuţi G., Vasiu M. – Managementul şi ingineria sistemelor de producţie Metode de analiză, evaluare, proiectare şi decizie, 
Politehnica 2001 
3. Taucean I.M. – Managementul producţiei. Curs si studii de caz, Solness, 2008 
4. Taucean I.M. – Contribuţii privind optimizarea deciziei în sisteme inginereşti Ilie Mihai Tăucean ; teza de doctorat (cond. şt. Constantin 
Dumitrescu), UPT 2004 
5. Popa H.L., Dumitrescu C., Ioanovici F. – Inginerie industrială Curs , UPT 1993 
6. Ionescu S., Păunescu I. – Managementul producției, Eficient, 2012. 
7. Slack N. – Operations Management, Prentice Hall, 2013 
8. Kumar S. – Production and operation management, New Age International, 2013   
 
8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare 
 1. Introducere. Determinarea caracteristicii tipologice a procesului de 

producție.  
 4   Expunere temă, 

discuţii, întrebări, 
rezolvare teme 
specifice utilizând 
aplicațiile software din 
laborator.  

 2. Stabilirea nivelului tehnic al produselor.   2  
 3. Metode de selecție a tehnologiei optime pentru realizarea unui produs.   2  
 4. Dimensionarea optimă a verigilor de producție. .  2  
 5. Capacitatea de producție a întreprinderii.    2     
 6. Managementul operațional al proceselor complexe de producție..  2     
 7. Poliservirea – metodă de optimizare eficientă a producției.   2     
 8. Calculul principalilor parametrii ai managementului operațional al 

producției.   
 2     

 9. Managementul cozilor de așteptare în procesele de producție. 
10. Serii cronologice în producția industrială. 
11. Managementul stocurilor. 
12. Managementul fabricației virtuale.   

 10     

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. 
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:”. 

 

                                                           



Bibliografie11   
 1. Belgiu G.  –  Lucrari de laborator la disciplina Managementul operațional al producției de mașini și aparate.  www.eng.upt.ro/moodle, 
2014 
 2. Popa H.L., Străuţi G., Vasu M. - Managementul şi ingineria sistemelor de producţie Metode de analiză, evaluare, proiectare şi decizie, 
Politehnica 2001 
 3. Popa H.L., Dumitrescu C., Sabău C., Ignaton E. - Inginerie industrială Îndrumător de lucrări , UPT 1990 
 4. Popa M. – Aplicații de management în ingineria industrială, UP București, 1990 
 5. Benichou J., Malhiet D. – Etudes de cas et exercices corriges en gestion de production, EOU, 2011 
 6. Javel G. – Organisation et Gestion de la Production, Cours avec Exercices Corriges, Dunod, 2014  

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

• Cunoştinţele disciplinei de management al producției de mașini și aparate sunt importante pentru planul de învăţământ al specializării, 
pentru însuşirea/utilizarea conceptelor specifice, pentru ingineria şi conducerea departamentelor/echipelor din domeniu şi/sau 
interdisciplinare. 

• Majoritatea angajatorilor din domeniul aferent programului solicită cunoştinţe şi competenţe în domeniu pentru dezvoltarea carierei 
unor viitori ingineri/manageri/directori necesari în structura ierarhică a firmelor.   

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs   Rezolvarea unor subiecte 
teoretice aferente cursurilor   

 Examen oral    50%  

10.5 Activităţi aplicative  S:             
 L:    Rezolvarea problemelor 

corespunzătore 
laboratoarelor   

  Prezentarea rezolvărilor, răspunsuri la 
întrebării 

 50%  

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

•  Utilizarea şi exprimarea corectă a noţiunilor şi conceptelor definite. Rezolvarea şi explicarea unor probleme de complexitate 
medie Efectuarea de aplicaţii şi sarcini specifice, interpretarea unor rezultate complexitate medie, participarea activă la lucrul 
în echipă.   

 
 
 

Data completării Titular de curs 
(semnătura) 

Titular activităţi aplicative 
(semnătura) 

 05.09.2014    
…………………….……… 

 
…………………….……… 

 
 
Director de departament 

(semnătura) 
Data avizării în Consiliul Facultăţii12 Decan 

(semnătura) 
 

…………………….……… 
     

…………………….……… 
 

11 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei. 
12 Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei. 

 

                                                           



FIŞA DISCIPLINEI1 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea POLITEHNICA dinTimisoara  
1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management in Productie si Transporturi / Management  
1.3 Catedra ▬ 
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4) Inginerie și management / 230 
1.5 Ciclul de studii  licenta  
1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea Inginerie economică industrială / 60  

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei  Proiectarea clusterelor  
2.2 Titularul activităţilor de curs  Conf.dr.ing. George BELGIU  
2.3 Titularul activităţilor aplicative5  Conf.dr.ing. George BELGIU 
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  4,5   , din care:    3.2 curs  2,5  3.3 seminar/laborator/ proiect/practică  2  
3.4 Total ore din planul de învăţământ  63  , din care:  3.5 curs  35  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  26   
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  5  
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  14  
Tutoriat  2  
Examinări  3  
Alte activităţi       
Total ore activităţi individuale  50   
3.8 Total ore pe semestru7  113  
3.9 Numărul de credite  4  

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum •    
4.2 de competenţe •    

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului •  Sală mare, Materiale suport: laptop, proiector, tablă.  
5.2 de desfăşurare a activităţilor practice •  Sala laborator, sisteme de calcul, tablă, proiector  

 
6. Competenţe specifice acumulate 

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. 

 

                                                           



Competenţe 
profesionale8 

C3. Utilizarea aplicaţiilor software şi a tehnologiilor informaţionale pentru rezolvarea de sarcini specifice 
ingineriei şi managementului. 
C4. Elaborarea şi evaluarea fluxurilor tehnice, economice şi financiare la nivel de afacere, gestiunea 
fenomenului tehnic, economic şi financiar. 
C6. Proiectarea tehnico-economică şi îmbunătăţirea produselor şi proceselor industriale. 

•  

Competenţe 
transversale 

•    

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei 

•  Obiectivul  cursului este acela de a forma la studenţi deprinderile specifice necesare abordării 
sistemelor de producție în domeniul construcțiilor de mașini și aparate, a bunurilor de larg 
consum, noțiuni cu care se vor întâlni atât în viitorii ani de studiu la master, dar și în activitatea 
lor de mai târziu în sfera industriei sau a cercetării.    

7.2 Obiectivele specifice 

•  Conceptele, metodele şi modelele abordate vor asigura bagajul minim informaţional necesar 
viitorului specialist pentru a optimiza sistemele de producție în construcția de mașini și aparate, 
pentru a efectua o analiză a sistemului de producție, pentru a dezvolta un nou sistem de 
producție sau pentru a îmbunătăți unul existent.  

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 
 1. Proiectarea clusterelor. Introducere.  
Introducere și semnificație. Managementul clusterelor, prezent și trecut. 

Funcțiile clusterelor.  .  

 4     Prelegere susţinută 
de prezentări PPT, 
prezentări de aplicații 
software, discuţii, 
explicaţii, exemplificări, 
studii de caz.   

 2. Metode analitice în proiectarea clusterelor. 
Modele analitice în proiectarea clusterelor.  Date de cost pentru investiții. 

Costuri de investiții și criterii de investiții în proiectarea clusterelor.    

 4   

 3. Proiectarea sistemelor de producție tip cluster. 
Sistemul de producție tip cluster și stocurile. Previziunea. Planuri și 

programe agregate.    

 4  

 4. Mentenanța. 
Distribuții ale timpului de întreruperi. Mentenanța preventivă și reparația. 

Simularea variantelor și soluții.   

 4  

 5. Controlul calității.  
Introducere.  Cele patru faze ale controlului de calitate.  Controlul calității în 

producție. Tipuri de control. Controlul prin eșantionare după 
caracteristici. Curbe caracteristice de operare. Diagrame de control.   

 4  

 6. Îmbunătățirea costurilor de producție în clustere. 
Controlul costurilor. Centre de costuri. Costuri standard și bugete. Costuri 

standard pentru salaruu și materiale. Îmbunătățirea costului.  

 4  

 7. Fire de așteptare. 
Introducere. Sosiri tip poissonian. Timpi de serviciu exponențial. Metode cu 

fire de așteptare infinite. Metode cu fire de așteptare finite. .   

 4  

 8. Proiectarea sistemelor de producție, a echipamentelor și a locurilor de 
muncă cu ajutorul aplicațiilor software dedicate. 

 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. 
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Aplicația software Simulate 2014.  Aplicația Impact  Aplicația Tecnomatix.  
Aplicația VirtualFactory.  

 9. Analiza efectelor economice ale proiectării sistemului de producție tip 
cluster. 

Aplicațiii, studii de caz și exemple rezolvate.  

 2  

      
      
      
      
      
Bibliografie9    
1. Belgiu G. – Proiectarea sistemelor de producție în construcția de mașini și aparate.  www.eng.upt.ro/moodle, 2014  
2. Popa H.L., Străuţi G., Vasiu M. – Managementul şi ingineria sistemelor de producţie Metode de analiză, evaluare, proiectare şi decizie, 
Politehnica 2001 
3. Taucean I.M. – Contribuţii privind optimizarea deciziei în sisteme inginereşti Ilie Mihai Tăucean ; teza de doctorat (cond. şt. Constantin 
Dumitrescu), UPT 2004 
4. Popa H.L., Dumitrescu C., Ioanovici F. – Inginerie industrială Curs , UPT 1993 
5. Slack N. – Operations Management, Prentice Hall, 2013 
6. Kumar S. – Production and operation management, New Age International, 2013 
7. Stevenson W. – Production/Operation management, Irwin, 2012 
8. Kay M.G. – Production System Design, Raleigh 2012   
 
8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare 
 1. Introducere. Formularea modelului sistemului de producție tip cluster ce 

urmează a fi proiectat.  
 4   Expunere temă, 

discuţii, întrebări, 
rezolvare teme 
specifice utilizând 
aplicațiile software din 
laborator.  

 2. Aplicația Simulate 2014. Studiul interfeței.   2  
 3. Construcția modelului unui sistem de producție tip cluster.   2  
 4. Modelul resurselor : echipamente, resurse umane, timp. .  2  
 5. Simularea sistemului de producție tip cluster. Scenarii.    2     
 6. Tehnici de optimizare a modelului PSP virtual..  2     
 7. Modelarea unui PSP în construcția de mașini utilizând aplicația Visio 

2010.  
 2     

 8. Transferul datelor între aplicații: Simulate – Visio.    2     
 9. Utilizarea datelor din proiectul unui sistem de producție tip cluster 

pentru optimizarea designului de produs folosind aplicația SolidWorks 
2014. 

10. Verificarea sustenabilității proiectului cu SW 2014. 
11. Încarcarea datelor pe Moodle. 
12. Concluzii.   

 10     

Bibliografie11   
 1. Belgiu G.  –  Lucrări de laborator la disciplina Proiecrarea sistemului de producție în construcția de mașini și aparate, 
www.eng.upt.ro/moodle, 2014 
 2. Aplicații SolidWorks 2004, Lito UPT 2004 
 3. Popa H.L., Străuţi G., Vasu M. - Managementul şi ingineria sistemelor de producţie Metode de analiză, evaluare, proiectare şi decizie, 
Politehnica 2001 
 4. Popa H.L., Dumitrescu C., Sabău C., Ignaton E. - Inginerie industrială Îndrumător de lucrări , UPT 1990 
 5. Popa M. – Aplicații de management în ingineria industrială, UP București, 1990 
 6. Benichou J., Malhiet D. – Etudes de cas et exercices corriges en gestion de production, EOU, 2011 
 7. Javel G. – Organisation et Gestion de la Production, Cours avec Exercices Corriges, Dunod, 2014  

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

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. 
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. 

 

                                                           



• Cunoştinţele disciplinei de management al producției de mașini și aparate sunt importante pentru planul de învăţământ al specializării, 
pentru însuşirea/utilizarea conceptelor specifice, pentru ingineria şi conducerea departamentelor/echipelor din domeniu şi/sau 
interdisciplinare. 

• Majoritatea angajatorilor din domeniul aferent programului solicită cunoştinţe şi competenţe în domeniu pentru dezvoltarea carierei 
unor viitori ingineri/manageri/directori necesari în structura ierarhică a firmelor.   

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs   Rezolvarea unor subiecte 
teoretice aferente cursurilor   

 Examen oral   50%  

10.5 Activităţi aplicative  S:             
 L:    Rezolvarea problemelor 

corespunzătore 
laboratoarelor   

  Prezentarea rezolvărilor, răspunsuri la 
întrebării 

 50%  

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

•  Utilizarea şi exprimarea corectă a noţiunilor şi conceptelor definite. Rezolvarea şi explicarea unor probleme de complexitate 
medie Efectuarea de aplicaţii şi sarcini specifice, interpretarea unor rezultate complexitate medie, participarea activă la lucrul 
în echipă.   

 
 
 

Data completării Titular de curs 
(semnătura) 

Titular activităţi aplicative 
(semnătura) 

 05.09.2014    
…………………….……… 

 
…………………….……… 

 
 
Director de departament 

(semnătura) 
Data avizării în Consiliul Facultăţii12 Decan 

(semnătura) 
 

…………………….……… 
     

…………………….……… 
 

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

 

                                                           



FIŞA DISCIPLINEI1 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea POLITEHNICA dinTimisoara  
1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management in Productie si Transporturi / Management  
1.3 Catedra ▬ 
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4) Inginerie și management / 230 
1.5 Ciclul de studii  licenta  
1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea Inginerie economică industrială / 60  

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei  Proiectarea intreprinderilor  
2.2 Titularul activităţilor de curs  Conf.dr.ing. George BELGIU  
2.3 Titularul activităţilor aplicative5  Conf.dr.ing. George BELGIU 
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  4,5   , din care:    3.2 curs  2,5  3.3 seminar/laborator/ proiect/practică  2  
3.4 Total ore din planul de învăţământ  63  , din care:  3.5 curs  35  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  26   
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  5  
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  14  
Tutoriat  2  
Examinări  3  
Alte activităţi       
Total ore activităţi individuale  50   
3.8 Total ore pe semestru7  113  
3.9 Numărul de credite  4  

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum •    
4.2 de competenţe •    

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului •  Sală mare, Materiale suport: laptop, proiector, tablă.  
5.2 de desfăşurare a activităţilor practice •  Sala laborator, sisteme de calcul, tablă, proiector  

 
6. Competenţe specifice acumulate 

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. 

 

                                                           



Competenţe 
profesionale8 

C3. Utilizarea aplicaţiilor software şi a tehnologiilor informaţionale pentru rezolvarea de sarcini specifice 
ingineriei şi managementului. 
C4. Elaborarea şi evaluarea fluxurilor tehnice, economice şi financiare la nivel de afacere, gestiunea 
fenomenului tehnic, economic şi financiar. 
C6. Proiectarea tehnico-economică şi îmbunătăţirea produselor şi proceselor industriale. 

•  

Competenţe 
transversale 

•    

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei 

•  Obiectivul  cursului este acela de a forma la studenţi deprinderile specifice necesare abordării 
sistemelor de producție în domeniul construcțiilor de mașini și aparate, a bunurilor de larg 
consum, noțiuni cu care se vor întâlni atât în viitorii ani de studiu la master, dar și în activitatea 
lor de mai târziu în sfera industriei sau a cercetării.    

7.2 Obiectivele specifice 

•  Conceptele, metodele şi modelele abordate vor asigura bagajul minim informaţional necesar 
viitorului specialist pentru a optimiza sistemele de producție în construcția de mașini și aparate, 
pentru a efectua o analiză a sistemului de producție, pentru a dezvolta un nou sistem de 
producție sau pentru a îmbunătăți unul existent.  

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 
 1. Managementul – modele organizatorice în activitatea economică.  
Introducere și semnificație. Activitatea financiară a întreprinderii.  

Organizarea – tipuri și principii structurale.  Dezvoltarea și 
perfecționarea managementului întreprinderii.  

 2     Prelegere susţinută 
de prezentări PPT, 
prezentări de aplicații 
software, discuţii, 
explicaţii, exemplificări, 
studii de caz.    2. Cercetarea, producția și condițiile materiale. 

Amplasarea teritorială a activităților economice.  Cercetarea și dezvoltarea 
industrială a produselor.  Standardizarea, diversificarea și dezvoltarea 
producției. Utilajul industrial și manipularea materialelor.  Clădirile, 
iluminatul și condiționarea aerului.  Energia și căldura.  Intreținera 
utilajelor.   

 2   

 3. Tipuri de amplasare. 
Amplasarea de bază.  Amplasarea pe produs. Amplasarea pe proces.  

Amplasarea pe poziție fixă.  Amplasarea combinată.   

 2  

 4. Amplasarea celulară. 
Fabricația celulară.  Tehnologia de grup.  Fabricația flexibilă. . 

 4  

 5. Proiectarea liniilor de producție în construcția de mașini și aparate.  
Introducere.  Reguli generale de proiectare.  Factori care influențează 

proiectarea liniei.  Echilibrarea liniei de producție.   

 4  

6. Proiectarea procesului de fabricație în construcția de mașini și aparate. 
Măsurarea efectivității.  Cerințe informaționale.  Minimizarea costului 

transportului intern.  Coeficienți de apropiere.  Analize software.    
 

 4  

 7. Eficiența în producție. 
Simplificarea muncii. Analiza proceselor tehnologice, analiza operațională, 

 4  

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. 
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studiul mișcărilor.  Studiul timpului de muncă.  Amplasarea ijloacelor 
de producție. 

 
 8. Desfășurarea activității unei întreprinderi. 
Controlul calității și verificarea tehnică.  Aprovizionarea. Controlul 

stocurilor. Programarea și controlul producției. Organizarea fluxului 
fabricației, programarea și dispecerizarea producției.  aplicații 
software. 

 

 5  

 9. Relații industriale și salarizarea. 
Relații industriale.  Relații cu publicul, relații de muncă și cu conducerea 

personalului. Administrarea veniturilor și salariilor. Evaluarea sarcinilor 
de muncă, evaluarea meritelor și formele de stimulare a angajaților. 

 

 2  

 10. Organizarea și amenajarea tehnică internă a sistemelor de producție 
în construcția de mașini și aparate. 

Dimensionarea compartimentelor sistemului de producție.  Calculul 
necesarului de echipamente, instalații și suprafețe direct productive.  
Stabilirea mărimii suprafeței compartimentelor de producție. 

 

 2  

 11. Proiectarea sistemelor de producție, a echipamentelor și a locurilor de 
muncă cu ajutorul aplicațiilor software dedicate în construcția de 
mașini și aparate. 

Aplicația software Simulate 2014.  Aplicația Impact  Aplicația Tecnomatix.  
Aplicația VirtualFactory. 

 

 2  

 12. Analiza efectelor economice ale proiectării sistemului de producție în 
construcția de mașini și aparate. 

Aplicațiii, studii de caz și exemple rezolvate. 
 

 2  

  
 

   

      
Bibliografie9    
1. Belgiu G. – Proiectarea sistemelor de producție în construcția de mașini și aparate.  www.eng.upt.ro/moodle, 2014  
2. Popa H.L., Străuţi G., Vasiu M. – Managementul şi ingineria sistemelor de producţie Metode de analiză, evaluare, proiectare şi decizie, 
Politehnica 2001 
3. Taucean I.M. – Contribuţii privind optimizarea deciziei în sisteme inginereşti Ilie Mihai Tăucean ; teza de doctorat (cond. şt. Constantin 
Dumitrescu), UPT 2004 
4. Popa H.L., Dumitrescu C., Ioanovici F. – Inginerie industrială Curs , UPT 1993 
5. Slack N. – Operations Management, Prentice Hall, 2013 
6. Kumar S. – Production and operation management, New Age International, 2013 
7. Stevenson W. – Production/Operation management, Irwin, 2012 
8. Kay M.G. – Production System Design, Raleigh 2012   
 
8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare 
 1. Introducere. Formularea modelului sistemului de producție în 

construcția de mașini ce urmează a fi proiectat..  
 4   Expunere temă, 

discuţii, întrebări, 
rezolvare teme 
specifice utilizând 
aplicațiile software din 
laborator.  

 2. Aplicația Simulate 2014. Studiul interfeței.   2  
 3. Construcția modelului unui sistem de producție în construcția de mașini.   2  
 4. Modelul resurselor : echipamente, resurse umane, timp. .  2  
 5. Simularea sistemului de producție în construcția de mașini. Scenarii.    2     
 6. Tehnici de optimizare a modelului PSP virtual..  2     
 7. Modelarea unui PSP în construcția de mașini utilizând aplicația Visio 

2010 .  
 2     

 8. Transferul datelor între aplicații: Simulate – Visio.    2     
 9. Utilizarea datelor din proiectul unui sistem de producție în construcția de  10     

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. 
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:”. 

 

                                                           



mașini pentru optimizarea designului de produs folosind aplicația 
SolidWorks 2014. 

10. Verificarea sustenabilității proiectului cu SW 2014. 
11. Încarcarea datelor pe Moodle. 
12. Concluzii.   
Bibliografie11   
 1. Belgiu G.  –  Lucrări de laborator la disciplina Proiecrarea sistemului de producție în construcția de mașini și aparate, 
www.eng.upt.ro/moodle, 2014 
 2. Aplicații SolidWorks 2004, Lito UPT 2004 
 3. Popa H.L., Străuţi G., Vasu M. - Managementul şi ingineria sistemelor de producţie Metode de analiză, evaluare, proiectare şi decizie, 
Politehnica 2001 
 4. Popa H.L., Dumitrescu C., Sabău C., Ignaton E. - Inginerie industrială Îndrumător de lucrări , UPT 1990 
 5. Popa M. – Aplicații de management în ingineria industrială, UP București, 1990 
 6. Benichou J., Malhiet D. – Etudes de cas et exercices corriges en gestion de production, EOU, 2011 
 7. Javel G. – Organisation et Gestion de la Production, Cours avec Exercices Corriges, Dunod, 2014  

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

• Cunoştinţele disciplinei de management al producției de mașini și aparate sunt importante pentru planul de învăţământ al specializării, 
pentru însuşirea/utilizarea conceptelor specifice, pentru ingineria şi conducerea departamentelor/echipelor din domeniu şi/sau 
interdisciplinare. 

• Majoritatea angajatorilor din domeniul aferent programului solicită cunoştinţe şi competenţe în domeniu pentru dezvoltarea carierei 
unor viitori ingineri/manageri/directori necesari în structura ierarhică a firmelor.   

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs   Rezolvarea unor subiecte 
teoretice aferente cursurilor   

 Examen oral   50%  

10.5 Activităţi aplicative  S:             
 L:    Rezolvarea problemelor 

corespunzătore 
laboratoarelor   

  Prezentarea rezolvărilor, răspunsuri la 
întrebării 

 50%  

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

•  Utilizarea şi exprimarea corectă a noţiunilor şi conceptelor definite. Rezolvarea şi explicarea unor probleme de complexitate 
medie Efectuarea de aplicaţii şi sarcini specifice, interpretarea unor rezultate complexitate medie, participarea activă la lucrul 
în echipă.   

 
 
 

Data completării Titular de curs 
(semnătura) 

Titular activităţi aplicative 
(semnătura) 

 05.09.2014    
…………………….……… 

 
…………………….……… 

 
 
Director de departament 

(semnătura) 
Data avizării în Consiliul Facultăţii12 Decan 

(semnătura) 
 

…………………….……… 
     

…………………….……… 
 

11 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei. 
12 Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei. 

 

                                                           



FIŞA DISCIPLINEI1 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea POLITEHNICA dinTimisoara  
1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management in Productie si Transporturi / Management  
1.3 Catedra ▬ 
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4) Inginerie și management / 230 
1.5 Ciclul de studii  licenta  
1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea Inginerie economică industrială / 10 / Inginer  

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei  Proiectarea sistemelor de producție în construcția de mașini și aparate  
2.2 Titularul activităţilor de curs  Conf.dr.ing. George BELGIU  
2.3 Titularul activităţilor aplicative5  Conf.dr.ing. George BELGIU 
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  4,5   , din care:    3.2 curs  2,5  3.3 seminar/laborator/ proiect/practică  2  
3.4 Total ore din planul de învăţământ  63  , din care:  3.5 curs  35  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  26   
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  5  
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  14  
Tutoriat  2  
Examinări  3  
Alte activităţi       
Total ore activităţi individuale  50   
3.8 Total ore pe semestru7  113  
3.9 Numărul de credite  4  

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum •    
4.2 de competenţe •    

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului •  Sală mare, Materiale suport: laptop, proiector, tablă.  
5.2 de desfăşurare a activităţilor practice •  Sala laborator, sisteme de calcul, tablă, proiector  

 
6. Competenţe specifice acumulate 

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. 

 

                                                           



Competenţe 
profesionale8 

C3. Utilizarea aplicaţiilor software şi a tehnologiilor informaţionale pentru rezolvarea de sarcini specifice 
ingineriei şi managementului. 
C4. Elaborarea şi evaluarea fluxurilor tehnice, economice şi financiare la nivel de afacere, gestiunea 
fenomenului tehnic, economic şi financiar. 
C6. Proiectarea tehnico-economică şi îmbunătăţirea produselor şi proceselor industriale. 

•  

Competenţe 
transversale 

•    

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei 

•  Obiectivul  cursului este acela de a forma la studenţi deprinderile specifice necesare abordării 
sistemelor de producție în domeniul construcțiilor de mașini și aparate, a bunurilor de larg 
consum, noțiuni cu care se vor întâlni atât în viitorii ani de studiu la master, dar și în activitatea 
lor de mai târziu în sfera industriei sau a cercetării.    

7.2 Obiectivele specifice 

•  Conceptele, metodele şi modelele abordate vor asigura bagajul minim informaţional necesar 
viitorului specialist pentru a optimiza sistemele de producție în construcția de mașini și aparate, 
pentru a efectua o analiză a sistemului de producție, pentru a dezvolta un nou sistem de 
producție sau pentru a îmbunătăți unul existent.  

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 
 1. Proiectarea generală a sistemului de producție în construcția de mașini 

și aparate.  
Introducere și semnificație. Nevoia alegerii unei locații optime a sistemului 

de producție. Factorii care influențează amplasrea optimă a sistemului 
de producție.  

 4     Prelegere susţinută 
de prezentări PPT, 
prezentări de aplicații 
software, discuţii, 
explicaţii, exemplificări, 
studii de caz.   

 2. Teorii și modele de proiectare ale sistemelor de producție în 
construcția de mașini și aparate. 

Modele economice. Organizarea facilităților fizice.  Metoda verigilor.  
Metoda gamelor fictive.  metoda solicitărilor cantitative.  Metoda 
Electre.  Metoda criteriului K.    

 4   

 3. Tipuri de amplasare. 
Amplasarea de bază.  Amplasarea pe produs. Amplasarea pe proces.  

Amplasarea pe poziție fixă.  Amplasarea combinată.   

 4  

 4. Amplasarea celulară. 
Fabricația celulară.  Tehnologia de grup.  Fabricația flexibilă. . 

 4  

 5. Proiectarea liniilor de producție în construcția de mașini și aparate.  
Introducere.  Reguli generale de proiectare.  Factori care influențează 

proiectarea liniei.  Echilibrarea liniei de producție.   

 4  

 6. Proiectarea procesului de fabricație în construcția de mașini și aparate. 
Măsurarea efectivității.  Cerințe informaționale.  Minimizarea costului 

transportului intern.  Coeficienți de apropiere.  Analize software.  

 4  

 7. Organizarea și amenajarea tehnică internă a sistemelor de producție în 
construcția de mașini și aparate. 

Dimensionarea compartimentelor sistemului de producție.  Calculul 
necesarului de echipamente, instalații și suprafețe direct productive.  

 4  

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. 
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Stabilirea mărimii suprafeței compartimentelor de producție..   
 8. Proiectarea sistemelor de producție, a echipamentelor și a locurilor de 

muncă cu ajutorul aplicațiilor software dedicate în construcția de 
mașini și aparate. 

Aplicația software Simulate 2014.  Aplicația Impact  Aplicația Tecnomatix.  
Aplicația VirtualFactory.  

 5  

 9. Analiza efectelor economice ale proiectării sistemului de producție în 
construcția de mașini și aparate. 

Aplicațiii, studii de caz și exemple rezolvate.  

 2  

      
      
      
      
      
Bibliografie9    
1. Belgiu G. – Proiectarea sistemelor de producție în construcția de mașini și aparate.  www.eng.upt.ro/moodle, 2014  
2. Popa H.L., Străuţi G., Vasiu M. – Managementul şi ingineria sistemelor de producţie Metode de analiză, evaluare, proiectare şi decizie, 
Politehnica 2001 
3. Taucean I.M. – Contribuţii privind optimizarea deciziei în sisteme inginereşti Ilie Mihai Tăucean ; teza de doctorat (cond. şt. Constantin 
Dumitrescu), UPT 2004 
4. Popa H.L., Dumitrescu C., Ioanovici F. – Inginerie industrială Curs , UPT 1993 
5. Slack N. – Operations Management, Prentice Hall, 2013 
6. Kumar S. – Production and operation management, New Age International, 2013 
7. Stevenson W. – Production/Operation management, Irwin, 2012 
8. Kay M.G. – Production System Design, Raleigh 2012   
 
8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare 
 1. Introducere. Formularea modelului sistemului de producție în 

construcția de mașini ce urmează a fi proiectat..  
 4   Expunere temă, 

discuţii, întrebări, 
rezolvare teme 
specifice utilizând 
aplicațiile software din 
laborator.  

 2. Aplicația Simulate 2014. Studiul interfeței.   2  
 3. Construcția modelului unui sistem de producție în construcția de mașini.   2  
 4. Modelul resurselor : echipamente, resurse umane, timp. .  2  
 5. Simularea sistemului de producție în construcția de mașini. Scenarii.    2     
 6. Tehnici de optimizare a modelului PSP virtual..  2     
 7. Modelarea unui PSP în construcția de mașini utilizând aplicația Visio 

2010 .  
 2     

 8. Transferul datelor între aplicații: Simulate – Visio.    2     
 9. Utilizarea datelor din proiectul unui sistem de producție în construcția de 

mașini pentru optimizarea designului de produs folosind aplicația 
SolidWorks 2014. 

10. Verificarea sustenabilității proiectului cu SW 2014. 
11. Încarcarea datelor pe Moodle. 
12. Concluzii.   

 10     

Bibliografie11   
 1. Belgiu G.  –  Lucrări de laborator la disciplina Proiecrarea sistemului de producție în construcția de mașini și aparate, 
www.eng.upt.ro/moodle, 2014 
 2. Aplicații SolidWorks 2004, Lito UPT 2004 
 3. Popa H.L., Străuţi G., Vasu M. - Managementul şi ingineria sistemelor de producţie Metode de analiză, evaluare, proiectare şi decizie, 
Politehnica 2001 
 4. Popa H.L., Dumitrescu C., Sabău C., Ignaton E. - Inginerie industrială Îndrumător de lucrări , UPT 1990 
 5. Popa M. – Aplicații de management în ingineria industrială, UP București, 1990 
 6. Benichou J., Malhiet D. – Etudes de cas et exercices corriges en gestion de production, EOU, 2011 
 7. Javel G. – Organisation et Gestion de la Production, Cours avec Exercices Corriges, Dunod, 2014  

 

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. 
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. 

 

                                                           



9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

• Cunoştinţele disciplinei de management al producției de mașini și aparate sunt importante pentru planul de învăţământ al specializării, 
pentru însuşirea/utilizarea conceptelor specifice, pentru ingineria şi conducerea departamentelor/echipelor din domeniu şi/sau 
interdisciplinare. 

• Majoritatea angajatorilor din domeniul aferent programului solicită cunoştinţe şi competenţe în domeniu pentru dezvoltarea carierei 
unor viitori ingineri/manageri/directori necesari în structura ierarhică a firmelor.   

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs   Rezolvarea unor subiecte 
teoretice aferente cursurilor   

 Examen oral   50%  

10.5 Activităţi aplicative  S:             
 L:    Rezolvarea problemelor 

corespunzătore 
laboratoarelor   

  Prezentarea rezolvărilor, răspunsuri la 
întrebării 

 50%  

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

•  Utilizarea şi exprimarea corectă a noţiunilor şi conceptelor definite. Rezolvarea şi explicarea unor probleme de complexitate 
medie Efectuarea de aplicaţii şi sarcini specifice, interpretarea unor rezultate complexitate medie, participarea activă la lucrul 
în echipă.   

 
 
 

Data completării Titular de curs 
(semnătura) 

Titular activităţi aplicative 
(semnătura) 

 05.09.2014    
…………………….……… 

 
…………………….……… 

 
 
Director de departament 

(semnătura) 
Data avizării în Consiliul Facultăţii12 Decan 

(semnătura) 
 

…………………….……… 
     

…………………….……… 
 

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

 

                                                           



FIŞA DISCIPLINEI1 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea Politehnica Timisoara  
1.2 Facultatea2 / Departamentul3 Facultatea de Management in Productie si Transporturi/ Dep. Management   
1.3 Catedra ▬ 
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)    
1.5 Ciclul de studii    
1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea    

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei  Ingineria ciclului de viata a produselor   
2.2 Titularul activităţilor de curs  Conf. Dr. Ing Mutiu Traian  
2.3 Titularul activităţilor aplicative5  Conf. Dr. Ing Mutiu Traian   
2.4 Anul de studiu6  IV  2.5 Semestrul  1  2.6 Tipul de evaluare distribuita   2.7 Regimul disciplinei    

 
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  52  , din care:  3.5 curs  24  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  24  
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10   
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  28  
Tutoriat    
Examinări  4  
Alte activităţi       
Total ore activităţi individuale  52  
3.8 Total ore pe semestru7  90  
3.9 Numărul de credite  3  

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum •    
4.2 de competenţe •    

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului •    
5.2 de desfăşurare a activităţilor practice •    

 
6. Competenţe specifice acumulate 

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. 

 

                                                           



Competenţe 
profesionale8 

• Efectuarea de calcule, demonstratii si aplicatii pentru rezolvarea de sarcini specifice 
ingineriei si managementului, pe baza cunostintelor din stiintele fundamentale şi inginereşti. 

•  Utilizarea aplicaţiilor software şi a tehnologiilor informaţionale pentru rezolvarea de sarcini 
specifice ingineriei şi managementului.  

•   

Competenţe 
transversale 

•   Aplicarea, în mod responsabil, a principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în 
realizarea sarcinilor profesionale şi identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor 
disponibile, a etapelor de lucru, a duratelor de execuţie, a termenelor de realizare aferente 
şi a riscurilor aferente. 

• Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridisciplinară şi aplicarea de 
tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei. 

• Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi utilizarea eficientă, pentru propria dezvoltare, a 
surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată (portaluri 
Internet, aplicaţii software de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) atât în limba 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei •  Insusirea etapelor de parcurs pentru asimilarea noilor produse in  unitati economice  
7.2 Obiectivele specifice •  Elaborarea unor teme de proiectare si proiectarea unor produse ingineresti.  

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 
 Ciclul de viata al produselor  2       
 Ciclul de asimilare al produselor   4  
Cai de asimilare a produselor   2   
Metode de optimizare a produselor    4  
Metode de inovare in proiectare    4  
 Prognoza preturilor si costurilor   8  
      
      
      
      
      
      
      
      
Bibliografie9   Traian Mutiu – Ingineria asimilarii produselor noi, note de curs actualizate  
 Popa Horia - Inginerie Industriala, curs litografiat, 1991  
 

8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare 
 Popa Horia s.a. – Inginerie industriala,  indrumator de proiectare 

1993  
 28      

      
      

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. 
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. 
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:”. 
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Bibliografie11     

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

•  Introducerea noilor produse in fabricare in unitatile economice reprezinta o cerinta esentiala pentru competitivitatea unitatii 
economice respective. Parcurgerea etapelor de asimilare cu rapiditate si competenta este un deziderat major al productiei.  

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs   activitate  pe parcurs   Examinare scrisa    50%  
10.5 Activităţi aplicative  S:             
 L:     Dosar de etape   Sustinere parcurgere etape de asimilare   50%   
 P:             
 Pr:                 
10.6 Standard minim de performanţă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică stăpânirea lui) 

•  Intocmirea dosarului pentru parcurgerea etapelor de asimilare pentru un produs si asimilarea cunostintelor aferente 
cursului.   

 
 
 

Data completării Titular de curs 
(semnătura) 

Titular activităţi aplicative 
(semnătura) 

     
…………………….……… 

 
…………………….……… 

 
 
Director de departament 

(semnătura) 
Data avizării în Consiliul Facultăţii12 Decan 

(semnătura) 
 

…………………….……… 
     

…………………….……… 
 

11 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei. 
12 Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei. 

 

                                                           



FIŞA DISCIPLINEI1 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea Politehnica Timisoara  
1.2 Facultatea2 / Departamentul3 Facultatea de Management in Productie si Transporturi/ Dep. Management   
1.3 Catedra ▬ 
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)    
1.5 Ciclul de studii    
1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea    

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei  Managementul ciclului de viata a produselor   
2.2 Titularul activităţilor de curs  Conf. Dr. Ing Mutiu Traian  
2.3 Titularul activităţilor aplicative5  Conf. Dr. Ing Mutiu Traian   
2.4 Anul de studiu6  IV  2.5 Semestrul  1  2.6 Tipul de evaluare distribuita   2.7 Regimul disciplinei    

 
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  52  , din care:  3.5 curs  24  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  24  
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10   
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  28  
Tutoriat    
Examinări  4  
Alte activităţi       
Total ore activităţi individuale  52  
3.8 Total ore pe semestru7  90  
3.9 Numărul de credite  3  

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum •    
4.2 de competenţe •    

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului •    
5.2 de desfăşurare a activităţilor practice •    

 
6. Competenţe specifice acumulate 

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. 

 

                                                           



Competenţe 
profesionale8 

• Efectuarea de calcule, demonstratii si aplicatii pentru rezolvarea de sarcini specifice 
ingineriei si managementului, pe baza cunostintelor din stiintele fundamentale şi inginereşti. 

•  Utilizarea aplicaţiilor software şi a tehnologiilor informaţionale pentru rezolvarea de sarcini 
specifice ingineriei şi managementului.  

•   

Competenţe 
transversale 

•   Aplicarea, în mod responsabil, a principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în 
realizarea sarcinilor profesionale şi identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor 
disponibile, a etapelor de lucru, a duratelor de execuţie, a termenelor de realizare aferente 
şi a riscurilor aferente. 

• Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridisciplinară şi aplicarea de 
tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei. 

• Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi utilizarea eficientă, pentru propria dezvoltare, a 
surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată (portaluri 
Internet, aplicaţii software de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) atât în limba 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei •  Insusirea etapelor de parcurs pentru asimilarea noilor produse in  unitati economice  
7.2 Obiectivele specifice •  Elaborarea unor teme de proiectare si proiectarea unor produse ingineresti.  

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 
 Ciclul de viata al produselor  2       
 Ciclul de asimilare al produselor   4  
Cai de asimilare a produselor   2   
Metode de optimizare a produselor    4  
Metode de inovare in proiectare    4  
 Prognoza preturilor si costurilor   8  
      
      
      
      
      
      
      
      
Bibliografie9   Traian Mutiu – Ingineria asimilarii produselor noi, note de curs actualizate  
 Popa Horia - Inginerie Industriala, curs litografiat, 1991  
 

8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare 
 Popa Horia s.a. – Inginerie industriala,  indrumator de proiectare 

1993  
 28      

      
      

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. 
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. 
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:”. 

 

                                                           

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


      
         
         
         
         
         
Bibliografie11     

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

•  Introducerea noilor produse in fabricare in unitatile economice reprezinta o cerinta esentiala pentru competitivitatea unitatii 
economice respective. Parcurgerea etapelor de asimilare cu rapiditate si competenta este un deziderat major al productiei.  

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs   activitate  pe parcurs   Examinare scrisa    50%  
10.5 Activităţi aplicative  S:             
 L:     Dosar de etape   Sustinere parcurgere etape de asimilare   50%   
 P:             
 Pr:                 
10.6 Standard minim de performanţă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică stăpânirea lui) 

•  Intocmirea dosarului pentru parcurgerea etapelor de asimilare pentru un produs si asimilarea cunostintelor aferente 
cursului.   

 
 
 

Data completării Titular de curs 
(semnătura) 

Titular activităţi aplicative 
(semnătura) 

     
…………………….……… 

 
…………………….……… 

 
 
Director de departament 

(semnătura) 
Data avizării în Consiliul Facultăţii12 Decan 

(semnătura) 
 

…………………….……… 
     

…………………….……… 
 

11 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei. 
12 Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei. 

 

                                                           



FIŞA DISCIPLINEI1 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea Politehnica Timisoara  
1.2 Facultatea2 / Departamentul3 Facultatea de Management in Productie si Transporturi/ Dep. Management   
1.3 Catedra ▬ 
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)  Inginerie și management / 230  
1.5 Ciclul de studii  licenta   
1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea  Inginerie economică industrială / 10 / Inginer  

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei  Ingineria asimilarii produselor noi  
2.2 Titularul activităţilor de curs  Conf. Dr. Ing Mutiu Traian  
2.3 Titularul activităţilor aplicative5  Conf. Dr. Ing Mutiu Traian   
2.4 Anul de studiu6  IV  2.5 Semestrul  1  2.6 Tipul de evaluare distribuita   2.7 Regimul disciplinei    

 
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  49  , din care:  3.5 curs  21  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  24  
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10   
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  28  
Tutoriat    
Examinări  4  
Alte activităţi       
Total ore activităţi individuale  52  
3.8 Total ore pe semestru7  101  
3.9 Numărul de credite  3  

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum •    
4.2 de competenţe •    

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului •    
5.2 de desfăşurare a activităţilor practice •    

 
6. Competenţe specifice acumulate 

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. 

 

                                                           



Competenţe 
profesionale8 

• Elaborarea şi interpretarea documentaţiei tehnice, economice şi manageriale. 
• Evaluarea economică, planificarea şi conducerea proceselor şi a sistemelor logistice şi de 

producţie. 
• Gestiunea resurselor organizaţiei, asigurarea calităţii producţiei şi managementul dezvoltării 

organizaţionale.  
• Proiectarea tehnico-economică şi îmbunătăţirea produselor şi proceselor industriale  

Competenţe 
transversale 

•  

•  

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei •  Insusirea etapelor de parcurs pentru asimilarea noilor produse in  unitati economice  
7.2 Obiectivele specifice •  Elaborarea unor teme de proiectare si proiectarea unor produse ingineresti.  

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 
 Ciclul de viata al produselor  2       
 Ciclul de asimilare al produselor   4  
Cai de asimilare a produselor   2   
Metode de optimizare a produselor    4  
Metode de inovare in proiectare    4  
 Prognoza preturilor si costurilor   8  
      
      
      
      
      
      
      
      
Bibliografie9   Traian Mutiu – Ingineria asimilarii produselor noi, note de curs actualizate  
 Popa Horia - Inginerie Industriala, curs litografiat, 1991  
 

8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare 
 Popa Horia s.a. – Inginerie industriala,  indrumator de proiectare 

1993  
 28      

      
      

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. 
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. 
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:”. 

 

                                                           

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


      
         
         
         
         
         
Bibliografie11     

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

•  Introducerea noilor produse in fabricare in unitatile economice reprezinta o cerinta esentiala pentru competitivitatea unitatii 
economice respective. Parcurgerea etapelor de asimilare cu rapiditate si competenta este un deziderat major al productiei.  

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs   activitate  pe parcurs   Examinare scrisa    50%  
10.5 Activităţi aplicative  S:             
 L:     Dosar de etape   Sustinere parcurgere etape de asimilare   50%   
 P:             
 Pr:                 
10.6 Standard minim de performanţă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică stăpânirea lui) 

•  Intocmirea dosarului pentru parcurgerea etapelor de asimilare pentru un produs si asimilarea cunostintelor aferente 
cursului.   

 
 
 

Data completării Titular de curs 
(semnătura) 

Titular activităţi aplicative 
(semnătura) 

     
…………………….……… 

 
…………………….……… 

 
 
Director de departament 

(semnătura) 
Data avizării în Consiliul Facultăţii12 Decan 

(semnătura) 
 

…………………….……… 
     

…………………….……… 
 

11 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei. 
12 Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei. 

 

                                                           



FIŞA DISCIPLINEI1 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea POLITEHNICA dinTimisoara  
1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management in Productie si Transporturi / Management  
1.3 Catedra ▬ 
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4) Inginerie și management / 230 
1.5 Ciclul de studii  licenta  
1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea Inginerie economică industriala / 10 / Inginer  

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Decizii optime în design  
2.2 Titularul activităţilor de curs Sl.dr.ing. Gabriela Negru Strauti  
2.3 Titularul activităţilor aplicative5 Sl.dr.ing. Gabriela Negru Strauti  
2.4 Anul de studiu6 4   2.5 Semestrul 2   2.6 Tipul de evaluare  ES  2.7 Regimul disciplinei  Obligatorie  

 
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 14   
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  7  
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  9  
Tutoriat 7  
Examinări 3 
Alte activităţi       
Total ore activităţi individuale 40   
3.8 Total ore pe semestru7  82  
3.9 Numărul de credite  2  

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum • Nu este cazul   
4.2 de competenţe •  Nu este cazul  

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului •  Sală mare, Materiale suport: laptop, proiector, tablă.  
5.2 de desfăşurare a activităţilor practice •  Sala seminar, tablă  

 
6. Competenţe specifice acumulate 

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. 

 

                                                           



Competenţe 
profesionale8 

• Utilizarea aplicatiilor software si a tehnologiilor informationale pentru rezolvarea de sarcini 
specifice ingineriei si managementului; 

• Proiectarea tehnico-economica si imbunatatirea produselor si proceselor industriale 

Competenţe 
transversale 

•  

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei 

• Obiectivul general al disciplinei Decizii optime în design este formarea, 
educarea si dezvoltarea simtului pentru armonie si creatie a viitorilor ingineri. 
Insusirea cunostintelor predate la aceasta disciplina, conduce la intelegerea 
unor conceptii noi de abordare a formei, culorilor si compozitiei produselor din 
industrie. 

7.2 Obiectivele specifice 

• Se vor acumula deprinderi în ceea ce privestei intelegerea de catre viitorii 
ingineri a elementelor de realizare estetica a produselor avand ca scop final 
corelarea formei unui produs cu functia, materialul si tehnologia de executie a 
acestuia. Astfel, in activitatea de concepere a unui nou produs, viitorii ingineri 
vor trebui sa imbine cunostintele tehnice cu cele ale esteticii, astfel incat 
produsul final sa aibe doua insusiri importante: sa fie functional si sa prezinte 
calitati estetice. 

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 
1. Geneza designului 

1.1. Designul în relaţie cu estetica industrială 
1.2. Premisele apariţiei designului 
1.3. Scoli si curente ce au determinat si influentat designul 

           1.4. Etapele dezvoltarii designului 

 4    Prelegere susţinută 
de prezentări PPT, 
discuţii, explicaţii, 
exemplificări, studii de 
caz 
  2. Afirmarea designului 

2.1. Aspecte actuale cu implicaţii în evoluţia designului 
2.2. Trăsăturile designului în diferite ţări 
2.3. Designerul - specialist de formaţie multidisciplinară 

           2.4. Tehnicile de intervenţie ale designerului.  

4   

3. Elemente ale esteticii produselor şi ambientului industrial   
3.1. Forma. Raportul dintre funcţie-formă-structură-material 
3.2. Linia - rolul său constructiv şi expresiv 
3.3. Desenul - modalitate de transpunere a ideilor 
3.4. Stilul - sinteză a trăsăturilor estetice dominante 
3.5. Ornamentul şi valoarea lui estetică 

           3.6. Simetria, proporţia, armonia şi contrastul 

 4  

4. Culoarea – atribut estetic definitoriu în designul produselor şi 
ambientului 

4.1. Valoarea estetică a culorii 
4.2. Efectele fiziologice şi psihologice ale folosirii culorilor 
4.3. Influenţa luminii asupra efectului cromatic 
4.4. Funcţionalitatea culorii 

 4  

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.ase.ro/biblioteca/pagina.asp?id=cap_5
http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL


           4.5. Preferinţele pentru culori 
 5. Proiectarea estetică a produselor  

5.1. Stabilirea elementelor de bază ale proiectării produselor 
5.2. Procedura de realizare a componentelor estetice ale 
 produselor 
5.3. Studiile de fezabilitate şi industrializare 

           5.4.Testarea concepţiei estetice şi lansarea produsului pe 
piată 

 4  

6. Metode de stabilire a obiectivelor şi de luare a deciziilor în 
proiectarea estetică a produselor 

6.1. Cercetarea sistemică a problemei de tratare estetică a 
produsului 
6.2. Metoda simulării în cercetarea limitelor şi alegerea 
soluţiilor 

 

4   

7. Evaluarea însuşirilor estetice ale produselor 
7.1. Oferta şi standardizarea produselor din perspectiva 
esteticii 

           7.2. Analiza nivelului estetic al produselor 

 4  

      
      
      
      
      
      
      
Bibliografie9    
Bibliografie    

1. S.Bica – Design industrial, Ed. Politehnica, Timisoara, 1998 
2. R.Pamfilie, R. Procopie – Design si estetica marfurilor, Ed. ASE, Bucuresti 2003 

       3. E. Couturier – Talk about design, Ed. Flammarion, Paris, 2010  
 

8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare 
1. Designul şi estetica în construcţia de maşini.   2    Expunere temă, 

discuţii, întrebări, 
rezolvare teme 
specifice. 
   

2. Designul şi estetica vestimentaţiei  2 
3. Designul şi estetica mobilierului.   2 
 4 Confort, eleganţă şi extravaganţă în designul auto.  2 

5. Designul şi estetica ambalajelor.   2    
6. Designul şi estetica ambientului comercial.  2    
7. Designul şi estetica graficii publicitare  2    
         
         
Bibliografie11   
1. Bibliografie    

1. S.Bica – Design industrial, Ed. Politehnica, Timisoara, 1998 
2. R.Pamfilie, R. Procopie – Design si estetica marfurilor, Ed. ASE, Bucuresti 2003 

       3. E. Couturier – Talk about design, Ed. Flammarion, Paris, 2010   

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

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. 
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. 
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Cerintele specialistilor din domeniu vizeaza acumularea de competente privind: 
• însuşirea etapelor şi procedurilor necesare proiectării estetice a produselor şi a ambientului industrial; 
• însuşirea metodelor de stabilire a obiectivelor şi de luare a deciziilor în proiectarea estetică a produselor şi a ambientului 

industrial; 
• dobândirea cunoştinţelor necesare evaluării însuşirilor estetice ale produselor şi ale ambientului industrial. 

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs   Rezolvarea unor subiecte 
teoretice aferente cursurilor   

 Examinare scrisă   65%  

10.5 Activităţi aplicative  S:    Pregatirea referatelor 
corespunzătore seminariilor     

 Prezentarea referatelor, răspunsuri la 
întrebări  

 35%  

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

•  Obţinerea notei minime (5) de promovare la examenul scris  +  promovare activitate de seminar (pe parcurs -nota minimă 
5). 

 
 
 

Data completării Titular de curs 
(semnătura) 

Titular activităţi aplicative 
(semnătura) 

 15.09.2014    
…………………….……… 

 
…………………….……… 

 
 
Director de departament 

(semnătura) 
Data avizării în Consiliul Facultăţii12 Decan 

(semnătura) 
 

…………………….……… 
     

…………………….……… 
 

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

 

                                                           



FIŞA DISCIPLINEI1 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea POLITEHNICA dinTimisoara  
1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management in Productie si Transporturi / Management  
1.3 Catedra ▬ 
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4) Inginerie și management / 230 
1.5 Ciclul de studii  licenta  
1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea Inginerie economică industriala / 60  

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Decizii optime în estetica ambientului  
2.2 Titularul activităţilor de curs Sl.dr.ing. Gabriela Negru Strauti  
2.3 Titularul activităţilor aplicative5 Sl.dr.ing. Gabriela Negru Strauti  
2.4 Anul de studiu6 4   2.5 Semestrul 2   2.6 Tipul de evaluare  ES  2.7 Regimul disciplinei  Obligatorie  

 
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 14   
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  7  
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  9  
Tutoriat 7  
Examinări 3 
Alte activităţi       
Total ore activităţi individuale 40   
3.8 Total ore pe semestru7  42  
3.9 Numărul de credite  2  

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum • Nu este cazul   
4.2 de competenţe •  Nu este cazul  

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului •  Sală mare, Materiale suport: laptop, proiector, tablă.  
5.2 de desfăşurare a activităţilor practice •  Sala seminar, tablă  

 
6. Competenţe specifice acumulate 

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. 

 

                                                           



Competenţe 
profesionale8 

• Proiectarea tehnico-economică şi îmbunătăţirea produselor şi proceselor industrial  

Competenţe 
transversale 

• Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridisciplinară şi aplicarea de 
tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei.   

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei 

• Obiectivul general al disciplinei Decizii optime în design este formarea, 
educarea si dezvoltarea simtului pentru armonie si creatie a viitorilor ingineri. 
Insusirea cunostintelor predate la aceasta disciplina, conduce la intelegerea 
unor conceptii noi de abordare a formei, culorilor si compozitiei produselor din 
industrie. 

7.2 Obiectivele specifice 

• Se vor acumula deprinderi în ceea ce privestei intelegerea de catre viitorii 
ingineri a elementelor de realizare estetica a produselor avand ca scop final 
corelarea formei unui produs cu functia, materialul si tehnologia de executie a 
acestuia. Astfel, in activitatea de concepere a unui nou produs, viitorii ingineri 
vor trebui sa imbine cunostintele tehnice cu cele ale esteticii, astfel incat 
produsul final sa aibe doua insusiri importante: sa fie functional si sa prezinte 
calitati estetice. 

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 
1. Geneza designului 

1.1. Designul în relaţie cu estetica industrială 
1.2. Premisele apariţiei designului 
1.3. Scoli si curente ce au determinat si influentat designul 

           1.4. Etapele dezvoltarii designului 

 4    Prelegere susţinută 
de prezentări PPT, 
discuţii, explicaţii, 
exemplificări, studii de 
caz 
  2. Afirmarea designului 

2.1. Aspecte actuale cu implicaţii în evoluţia designului 
2.2. Trăsăturile designului în diferite ţări 
2.3. Designerul - specialist de formaţie multidisciplinară 

           2.4. Tehnicile de intervenţie ale designerului.  

4   

3. Elemente ale esteticii produselor şi ambientului industrial   
3.1. Forma. Raportul dintre funcţie-formă-structură-material 
3.2. Linia - rolul său constructiv şi expresiv 
3.3. Desenul - modalitate de transpunere a ideilor 
3.4. Stilul - sinteză a trăsăturilor estetice dominante 
3.5. Ornamentul şi valoarea lui estetică 

           3.6. Simetria, proporţia, armonia şi contrastul 

 4  

4. Culoarea – atribut estetic definitoriu în designul produselor şi 
ambientului 

4.1. Valoarea estetică a culorii 
4.2. Efectele fiziologice şi psihologice ale folosirii culorilor 
4.3. Influenţa luminii asupra efectului cromatic 
4.4. Funcţionalitatea culorii 

 4  

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. 
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           4.5. Preferinţele pentru culori 
 5. Proiectarea estetică a produselor  

5.1. Stabilirea elementelor de bază ale proiectării produselor 
5.2. Procedura de realizare a componentelor estetice ale 
 produselor 
5.3. Studiile de fezabilitate şi industrializare 

           5.4.Testarea concepţiei estetice şi lansarea produsului pe 
piată 

 4  

6. Metode de stabilire a obiectivelor şi de luare a deciziilor în 
proiectarea estetică a produselor 

6.1. Cercetarea sistemică a problemei de tratare estetică a 
produsului 
6.2. Metoda simulării în cercetarea limitelor şi alegerea 
soluţiilor 

 

4   

7. Evaluarea însuşirilor estetice ale produselor 
7.1. Oferta şi standardizarea produselor din perspectiva 
esteticii 

           7.2. Analiza nivelului estetic al produselor 

 4  

      
      
      
      
      
      
      
Bibliografie9    
Bibliografie    

1. S.Bica – Design industrial, Ed. Politehnica, Timisoara, 1998 
2. R.Pamfilie, R. Procopie – Design si estetica marfurilor, Ed. ASE, Bucuresti 2003 

       3. E. Couturier – Talk about design, Ed. Flammarion, Paris, 2010  
 

8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare 
1. Designul şi estetica în construcţia de maşini.   2    Expunere temă, 

discuţii, întrebări, 
rezolvare teme 
specifice. 
   

2. Designul şi estetica vestimentaţiei  2 
3. Designul şi estetica mobilierului.   2 
 4 Confort, eleganţă şi extravaganţă în designul auto.  2 

5. Designul şi estetica ambalajelor.   2    
6. Designul şi estetica ambientului comercial.  2    
7. Designul şi estetica graficii publicitare  2    
         
         
Bibliografie11   
1. Bibliografie    

1. S.Bica – Design industrial, Ed. Politehnica, Timisoara, 1998 
2. R.Pamfilie, R. Procopie – Design si estetica marfurilor, Ed. ASE, Bucuresti 2003 

       3. E. Couturier – Talk about design, Ed. Flammarion, Paris, 2010   

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

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. 
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. 
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Cerintele specialistilor din domeniu vizeaza acumularea de competente privind: 
• însuşirea etapelor şi procedurilor necesare proiectării estetice a produselor şi a ambientului industrial; 
• însuşirea metodelor de stabilire a obiectivelor şi de luare a deciziilor în proiectarea estetică a produselor şi a ambientului 

industrial; 
• dobândirea cunoştinţelor necesare evaluării însuşirilor estetice ale produselor şi ale ambientului industrial. 

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs   Rezolvarea unor subiecte 
teoretice aferente cursurilor   

 Examinare scrisă   65%  

10.5 Activităţi aplicative  S:    Pregatirea referatelor 
corespunzătore seminariilor     

 Prezentarea referatelor, răspunsuri la 
întrebări  

 35%  

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

•  Obţinerea notei minime (5) de promovare la examenul scris  +  promovare activitate de seminar (pe parcurs -nota minimă 
5). 

 
 
 

Data completării Titular de curs 
(semnătura) 

Titular activităţi aplicative 
(semnătura) 

 15.09.2014    
…………………….……… 

 
…………………….……… 

 
 
Director de departament 

(semnătura) 
Data avizării în Consiliul Facultăţii12 Decan 

(semnătura) 
 

…………………….……… 
     

…………………….……… 
 

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

 

                                                           



FIŞA DISCIPLINEI1 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea POLITEHNICA dinTimisoara  
1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management in Productie si Transporturi / Management  
1.3 Catedra ▬ 
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4) Inginerie și management / 230 
1.5 Ciclul de studii  licenta  
1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea Inginerie economică industriala / 60  

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Decizii optime în estetica industriala  
2.2 Titularul activităţilor de curs Sl.dr.ing. Gabriela Negru Strauti  
2.3 Titularul activităţilor aplicative5 Sl.dr.ing. Gabriela Negru Strauti  
2.4 Anul de studiu6 4   2.5 Semestrul 2   2.6 Tipul de evaluare  ES  2.7 Regimul disciplinei  Obligatorie  

 
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 14   
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  7  
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  9  
Tutoriat 7  
Examinări 3 
Alte activităţi       
Total ore activităţi individuale 40   
3.8 Total ore pe semestru7  42  
3.9 Numărul de credite  2  

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum • Nu este cazul   
4.2 de competenţe •  Nu este cazul  

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului •  Sală mare, Materiale suport: laptop, proiector, tablă.  
5.2 de desfăşurare a activităţilor practice •  Sala seminar, tablă  

 
6. Competenţe specifice acumulate 

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. 

 

                                                           



Competenţe 
profesionale8 

• Proiectarea tehnico-economică şi îmbunătăţirea produselor şi proceselor industrial  

Competenţe 
transversale 

• Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridisciplinară şi aplicarea de 
tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei.   

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei 

• Obiectivul general al disciplinei Decizii optime în design este formarea, 
educarea si dezvoltarea simtului pentru armonie si creatie a viitorilor ingineri. 
Insusirea cunostintelor predate la aceasta disciplina, conduce la intelegerea 
unor conceptii noi de abordare a formei, culorilor si compozitiei produselor din 
industrie. 

7.2 Obiectivele specifice 

• Se vor acumula deprinderi în ceea ce privestei intelegerea de catre viitorii 
ingineri a elementelor de realizare estetica a produselor avand ca scop final 
corelarea formei unui produs cu functia, materialul si tehnologia de executie a 
acestuia. Astfel, in activitatea de concepere a unui nou produs, viitorii ingineri 
vor trebui sa imbine cunostintele tehnice cu cele ale esteticii, astfel incat 
produsul final sa aibe doua insusiri importante: sa fie functional si sa prezinte 
calitati estetice. 

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 
1. Geneza designului 

1.1. Designul în relaţie cu estetica industrială 
1.2. Premisele apariţiei designului 
1.3. Scoli si curente ce au determinat si influentat designul 

           1.4. Etapele dezvoltarii designului 

 4    Prelegere susţinută 
de prezentări PPT, 
discuţii, explicaţii, 
exemplificări, studii de 
caz 
  2. Afirmarea designului 

2.1. Aspecte actuale cu implicaţii în evoluţia designului 
2.2. Trăsăturile designului în diferite ţări 
2.3. Designerul - specialist de formaţie multidisciplinară 

           2.4. Tehnicile de intervenţie ale designerului.  

4   

3. Elemente ale esteticii produselor şi ambientului industrial   
3.1. Forma. Raportul dintre funcţie-formă-structură-material 
3.2. Linia - rolul său constructiv şi expresiv 
3.3. Desenul - modalitate de transpunere a ideilor 
3.4. Stilul - sinteză a trăsăturilor estetice dominante 
3.5. Ornamentul şi valoarea lui estetică 

           3.6. Simetria, proporţia, armonia şi contrastul 

 4  

4. Culoarea – atribut estetic definitoriu în designul produselor şi 
ambientului 

4.1. Valoarea estetică a culorii 
4.2. Efectele fiziologice şi psihologice ale folosirii culorilor 
4.3. Influenţa luminii asupra efectului cromatic 
4.4. Funcţionalitatea culorii 

 4  

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. 
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           4.5. Preferinţele pentru culori 
 5. Proiectarea estetică a produselor  

5.1. Stabilirea elementelor de bază ale proiectării produselor 
5.2. Procedura de realizare a componentelor estetice ale 
 produselor 
5.3. Studiile de fezabilitate şi industrializare 

           5.4.Testarea concepţiei estetice şi lansarea produsului pe 
piată 

 4  

6. Metode de stabilire a obiectivelor şi de luare a deciziilor în 
proiectarea estetică a produselor 

6.1. Cercetarea sistemică a problemei de tratare estetică a 
produsului 
6.2. Metoda simulării în cercetarea limitelor şi alegerea 
soluţiilor 

 

4   

7. Evaluarea însuşirilor estetice ale produselor 
7.1. Oferta şi standardizarea produselor din perspectiva 
esteticii 

           7.2. Analiza nivelului estetic al produselor 

 4  

      
      
      
      
      
      
      
Bibliografie9    
Bibliografie    

1. S.Bica – Design industrial, Ed. Politehnica, Timisoara, 1998 
2. R.Pamfilie, R. Procopie – Design si estetica marfurilor, Ed. ASE, Bucuresti 2003 

       3. E. Couturier – Talk about design, Ed. Flammarion, Paris, 2010  
 

8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare 
1. Designul şi estetica în construcţia de maşini.   2    Expunere temă, 

discuţii, întrebări, 
rezolvare teme 
specifice. 
   

2. Designul şi estetica vestimentaţiei  2 
3. Designul şi estetica mobilierului.   2 
 4 Confort, eleganţă şi extravaganţă în designul auto.  2 

5. Designul şi estetica ambalajelor.   2    
6. Designul şi estetica ambientului comercial.  2    
7. Designul şi estetica graficii publicitare  2    
         
         
Bibliografie11   
1. Bibliografie    

1. S.Bica – Design industrial, Ed. Politehnica, Timisoara, 1998 
2. R.Pamfilie, R. Procopie – Design si estetica marfurilor, Ed. ASE, Bucuresti 2003 

       3. E. Couturier – Talk about design, Ed. Flammarion, Paris, 2010   

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

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. 
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. 
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Cerintele specialistilor din domeniu vizeaza acumularea de competente privind: 
• însuşirea etapelor şi procedurilor necesare proiectării estetice a produselor şi a ambientului industrial; 
• însuşirea metodelor de stabilire a obiectivelor şi de luare a deciziilor în proiectarea estetică a produselor şi a ambientului 

industrial; 
• dobândirea cunoştinţelor necesare evaluării însuşirilor estetice ale produselor şi ale ambientului industrial. 

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs   Rezolvarea unor subiecte 
teoretice aferente cursurilor   

 Examinare scrisă   65%  

10.5 Activităţi aplicative  S:    Pregatirea referatelor 
corespunzătore seminariilor     

 Prezentarea referatelor, răspunsuri la 
întrebări  

 35%  

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

•  Obţinerea notei minime (5) de promovare la examenul scris  +  promovare activitate de seminar (pe parcurs -nota minimă 
5). 

 
 
 

Data completării Titular de curs 
(semnătura) 

Titular activităţi aplicative 
(semnătura) 

 15.09.2014    
…………………….……… 

 
…………………….……… 

 
 
Director de departament 

(semnătura) 
Data avizării în Consiliul Facultăţii12 Decan 

(semnătura) 
 

…………………….……… 
     

…………………….……… 
 

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

 

                                                           



FIŞA DISCIPLINEI1 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea POLITEHNICA dinTimisoara  
1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management in Productie si Transporturi / Management  
1.3 Catedra ▬ 
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4) Inginerie și management / 230 
1.5 Ciclul de studii  licenta  
1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea Inginerie economică industrială / 60  

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei  Clustere flexibile integrate cu calculatorul  
2.2 Titularul activităţilor de curs  Conf.dr.ing. George BELGIU  
2.3 Titularul activităţilor aplicative5  Conf.dr.ing. George BELGIU   
2.4 Anul de studiu6 4   2.5 Semestrul  8  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  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  24  
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  2  
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  14  
Tutoriat  2  
Examinări  3  
Alte activităţi       
Total ore activităţi individuale  45  
3.8 Total ore pe semestru7  87  
3.9 Numărul de credite  4  

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum •    
4.2 de competenţe •    

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului •  Sală mare, Materiale suport: laptop, proiector, tablă.  
5.2 de desfăşurare a activităţilor practice •  Sala laborator, sisteme de calcul, tablă, proiector  

 
6. Competenţe specifice acumulate 

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. 

 

                                                           



Competenţe 
profesionale8 

C3. Utilizarea aplicaţiilor software şi a tehnologiilor informaţionale pentru rezolvarea de sarcini specifice 
ingineriei şi managementului. 
C5. Gestiunea resurselor organizaţiei, asigurarea calităţii producţiei şi managementul dezvoltării 
organizaţionale. 
C6. Proiectarea tehnico-economică şi îmbunătăţirea produselor şi proceselor industriale. 

•  

Competenţe 
transversale 

•    

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei 

• Obiectivul  cursului este acela de a forma la studenţi deprinderile specifice necesare 
abordării managementului sistemelor flexibile de producție în construcția de mașini și 
aparate, a bunurilor de lar consum, noțiuni cu care se vor întâlni atât în viitorii ani de studiu la 
master, dar și în activitatea lor de mai târziu în sfera industriei sau a cercetării.  

7.2 Obiectivele specifice 

• Conceptele, metodele şi modelele abordate vor asigura bagajul minim informaţional 
necesar viitorului specialist, pentru a optimiza sistemele flexibile de producție, pentru a 
efectua o analiză a acestor sisteme sub aspectul tehnico-ingineresc, din punct de vedere 
al impactului SFP asupra mediului tehnico-economic.  

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 
 1. Clustere flexibile (CF) de producție. Introducere. 
Definiție. Compunentele de bază ale unui cluster flexibil de producție.  

Semnificația CF în contextul actual al globalizării.  Diferite tipuri de CF.  
Diferite scheme de funcționare (amplasare).  Avantajele și 
dezavantajele construcției unui CF.  Tehnologia CIM.  Ierarhia CIM.   

 2     Prelegere susţinută 
de prezentări PPT, 
prezentări de aplicații 
software, discuţii, 
explicaţii, exemplificări, 
studii de caz.   

 2. Celula de fabricație flexibilă. 
Introducere.  Clasificarea celulelor.  Diferențele dintre CFF și CF.  

 2  

 3. Sistemul JIT și sistemul KANBAN. 
Introducere.  Definiții.  Conceptul JIT. Obiectivele JIT.  Principiile de cantitate 

și calitate în JIT.  Beneficiile JIT.  Implementarea JIT.  Sistemul Kanban. 
Producția trasă sau împinsă (Push vs. Pull).  Tipuri Kanban.   

 2  

 4. Tehnologia de grup. 
Introducere.  Definiții.  Motivele adoptării tehnologiei de grup.  Obstacole în 

calea adoptării tehnologiei de grup.  

 2  

 5. Centre de prelucrare. Stații de curățire și spălare utilizate în clustere. 
Introducere.  Tipuri de centre de prelucrare folosite in SFP.  Inovații, 

dezvoltări, îmbunătățiri.  Capabilitățile centrelor de prelucrare. 
Curățirea, debavurarea.  Sisteme mecanice, vibratoare, termice și 
electrochimice.  Stații de spălare.   

 2  

 6. Programarea CNC. 
Introducere. Axele mașinilor. Controlere de tip CNC și DNC. Coduri CNC. 

Programarea grafică. Limbase de programare și aplicații de 
programare. Integrarea CNC-urilor.   

 2  

 7. Mașini de măsurare în coordonate. Sistemul de manipulare și stocare 
automată a materialelor. 

 2  

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. 
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Introducere.  Construcția CMM. Tipuri de CMM.  Funcțiile CMM. Cicluri 
operaționale.  Aplicațiile CMM.  Avantajele CMM. Tipuri de AGV-uri.  
Sisteme ASRS.  Analiza AGV.  Sistemul automat de stocare și 
recuperare  (ASRS).  Utilizarea roboților industriali în SFP.  

 8. Aplicații ale roboților industriali și utilizarea lor în clustere. 
Introducere. Roboți de vopsire, sudare, asamblare. Sculele de capăt de braț 

(End of Arm Tooling – EOAT). Tipuri de EOAT. Gripere pneumatice, 
magnetice și adezive. Interfațare .  

 2   

 9. Sistemul de management al sculelor așchietoare. 
Introducere.  Managementul SDV-urilor.  Strategii de utilisare a sistemelor 

SDV.  Presetarea sculelor, identificare și transfer de date.  Sisteme de 
monitorizare a SDV-urilor.  

 2  

 10. Sistemul harware și funcționarea generală a unui cluster. Achiziții de 
date. 

Introducere.  PLC-uri.  Controlere de celulă. Rețele de comunicații. Intrări și 
ieșiri analogice. Procesarea în timp real. I/O discrete. Contoare și 
timere. Accesarea cardurilor DAQ din Linux.  Interfațarea cu cardirile 
DAQ.  

 2  

 11. Structura, funcțiile, și descrierea software-ului pentru un cluster. 
Introducere.  Cerințele generale ale softului CF.  Avantajele dezvoltării unui 

softwase modular.  Cerințele softului CF.  Simularea generală a 
sistemului CF.  Funcțiile și activitățile computerului host.  Schimburi de 
date între sisteme.   

 4  

 12. Instalarea și implementarea unui  CF.  Studii de caz. 
Introducere.  Instalarea unui CF.  Implementarea unui CF.  Teste în sistem.  

Recepție finală.  Sistemul Toyota.  sistemul General Motors.  sistemul 
Rover.  Sistemul Hattersley.  

 4  

      
      
Bibliografie9    
1. Belgiu G. – Sisteme flexibile de producție,  www.eng.upt.ro/moodle, 2014  
2. Shivanand H.K. – Flexible Manufacturing System, New Age, 2006 
3. Groover M.P. – Automation, Production Systems and Computer Integrated Manufacturing, Prentice Hall, 2012. 
4. Luggen W. – Flexible Manufacturing Cells and Systems, Prentice Hall, N.J., 2013 
5. Slack N. – Operations Management, Prentice Hall, 2013 
6. Kumar S. – Production and operation management, New Age International, 2013 
7. Hugh J. – Integration And Automation Of Manufacturing Systems, Prentice Hall, 2013 
8. Kursad A. – Management Multi Cell Flexible Manufacturing System, New Age International, 2013   
 
8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare 
 1. Introducere. Modelul general al unui cluster flexibil.   2   Expunere temă, 

discuţii, întrebări, 
rezolvare teme 
specifice utilizând 
aplicațiile software din 
laborator.  

 2. Calculul capacității de producție a cluster flexibil.   2  
 3. Selectarea centrelor de prelucrare utilizate în cadrul clusterului.   2  
 4. Selectarea echipamentelor de măsură și control utilizate în cadrul 

clusterului. . 
 2  

 5. Selectarea sistemului de transport automat.  Managementul SDV-urilor.    2     
 6. Managementul operațional al unui cluster flexibil. Selecția 

echipamentelor hardware și a aplicațiilor software.. 
 2     

 7. Simularea sistemului CF și optimizarea acestuia.   2     
         
         

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. 
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:”. 

 

                                                           



Bibliografie11   
 1. Belgiu G.  –  Lucrari de laborator la disciplina Sisteme Flexibile de Producție,  www.eng.upt.ro/moodle, 2014 
 2. Groover M.P. – Automation, Production Systems and Computer Integrated Manufacturing, Prentice Hall, 2012 
 3. Popa H.L., Dumitrescu C., Sabău C., Ignaton E. - Inginerie industrială Îndrumător de lucrări , UPT 1990 
 4. Popa M. – Aplicații de management în ingineria industrială, UP București, 1990 
 5. Benichou J., Malhiet D. – Etudes de cas et exercices corriges en gestion de production, EOU, 2011 
 6. Javel G. – Organisation et Gestion de la Production, Cours avec Exercices Corriges, Dunod, 2014  

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

• Cunoştinţele disciplinei de management al producției de mașini și aparate sunt importante pentru planul de învăţământ al specializării, 
pentru însuşirea/utilizarea conceptelor specifice, pentru ingineria şi conducerea departamentelor/echipelor din domeniu şi/sau 
interdisciplinare. 

• Majoritatea angajatorilor din domeniul aferent programului solicită cunoştinţe şi competenţe în domeniu pentru dezvoltarea carierei 
unor viitori ingineri/manageri/directori necesari în structura ierarhică a firmelor.   

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs   Rezolvarea unor subiecte 
teoretice aferente cursurilor   

 Examen oral    50%  

10.5 Activităţi aplicative  S:             
 L:    Rezolvarea problemelor 

corespunzătore 
laboratoarelor   

  Prezentarea rezolvărilor, răspunsuri la 
întrebării 

 50%  

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

•  Utilizarea şi exprimarea corectă a noţiunilor şi conceptelor definite. Rezolvarea şi explicarea unor probleme de complexitate 
medie Efectuarea de aplicaţii şi sarcini specifice, interpretarea unor rezultate complexitate medie, participarea activă la lucrul 
în echipă.   

 
 
 

Data completării Titular de curs 
(semnătura) 

Titular activităţi aplicative 
(semnătura) 

 05.09.2014    
…………………….……… 

 
…………………….……… 

 
 
Director de departament 

(semnătura) 
Data avizării în Consiliul Facultăţii12 Decan 

(semnătura) 
 

…………………….……… 
     

…………………….……… 
 

11 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei. 
12 Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei. 

 

                                                           



FIŞA DISCIPLINEI1 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea POLITEHNICA dinTimisoara  
1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management in Productie si Transporturi / Management  
1.3 Catedra ▬ 
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4) Inginerie și management / 230 
1.5 Ciclul de studii  licenta  
1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea Inginerie economică industrială / 60  

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei  Modelarea și simularea sistemelor flexibile de producție conduse cu calculatorul  
2.2 Titularul activităţilor de curs  Conf.dr.ing. George BELGIU  
2.3 Titularul activităţilor aplicative5  Conf.dr.ing. George BELGIU 
2.4 Anul de studiu6 4   2.5 Semestrul  8  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  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  24  
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  2  
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  14  
Tutoriat  2  
Examinări  3  
Alte activităţi       
Total ore activităţi individuale  45  
3.8 Total ore pe semestru7  87  
3.9 Numărul de credite  4  

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum •    
4.2 de competenţe •    

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului •  Sală mare, Materiale suport: laptop, proiector, tablă.  
5.2 de desfăşurare a activităţilor practice •  Sala laborator, sisteme de calcul, tablă, proiector  

 
6. Competenţe specifice acumulate 

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. 

 

                                                           



Competenţe 
profesionale8 

C3. Utilizarea aplicaţiilor software şi a tehnologiilor informaţionale pentru rezolvarea de sarcini specifice 
ingineriei şi managementului. 
C5. Gestiunea resurselor organizaţiei, asigurarea calităţii producţiei şi managementul dezvoltării 
organizaţionale. 
C6. Proiectarea tehnico-economică şi îmbunătăţirea produselor şi proceselor industriale. 

•  

Competenţe 
transversale 

•    

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei 

• Obiectivul  cursului este acela de a forma la studenţi deprinderile specifice necesare 
abordării managementului sistemelor flexibile de producție în construcția de mașini și 
aparate, a bunurilor de lar consum, noțiuni cu care se vor întâlni atât în viitorii ani de studiu la 
master, dar și în activitatea lor de mai târziu în sfera industriei sau a cercetării.  

7.2 Obiectivele specifice 

• Conceptele, metodele şi modelele abordate vor asigura bagajul minim informaţional 
necesar viitorului specialist, pentru a optimiza sistemele flexibile de producție, pentru a 
efectua o analiză a acestor sisteme sub aspectul tehnico-ingineresc, din punct de vedere 
al impactului SFP asupra mediului tehnico-economic.  

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 
 1. Perspectiva sistemelor flexibile de producție. 
Definiție. Proiectarea SFP începând din anii 1980. Experiențe, recomandări, 

evoluția ulterioară. Compunentele de bază ale unui sistem flexibil de 
producție.  Semnificația SFP în contextul actual al globalizării.  Diferite 
tipuri de SFP.  Diferite scheme de funcționare (amplasare).  Avantajele 
și dezavantajele construcției unui SFP.  Tehnologia CIM.  Ierarhia CIM.   

 4     Prelegere susţinută 
de prezentări PPT, 
prezentări de aplicații 
software, discuţii, 
explicaţii, exemplificări, 
studii de caz.   

 2. Caracteristici de flexibilitate. 
Introducere.  Definiția flexibilității.  Flexibilitatea și productivitatea în 

procesele de producție complexe.  Flexibilitatea în sistemele de 
producție de tipul Împins și Tras.    

 4  

 3. Planificarea SFP. 
Introducere.  Definiții.  Planificarea pe termen scurt. Modele de încărcare în 

SPF. Modelul de planificarea într-un sistem SFP. Metode euristice 
pentru modelul de încărcare.  Politica de mentenanță pentru SFP.   

 4  

 4. Controlul SFP. 
Introducere.  Definiții.  Planificarea și controlul SFP – analiză și design. 

Proiectarea sistemului de control pentru SFP.   

 4  

 5. Aplicații SFP. 
Introducere.  Exemplu de celulă flexibilă robotizată pentru sudare. Practica 

SFP la Toyota.    

 4  

 6. Sistemul harware și funcționarea generală a unui SFP. 
Introducere.  PLC-uri.  Controlere de celulă. Rețele de comunicații 
 

 4  

 7. Structura, funcțiile, și descrierea software-ului pentru SFP. 
Introducere.  Cerințele generale ale softului SFP.  Avantajele dezvoltării unui 

 4  

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. 
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softwase modular.  Cerințele softului SFP.  Simularea generală a 
sistemului SFP.  Funcțiile și activitățile computerului host.  Schimburi 
de date între sisteme.    

        
  
 

    

       
  
 

    

       
      
      
Bibliografie9    
1. Belgiu G. – Sisteme flexibile de producție,  www.eng.upt.ro/moodle, 2014  
2. Shivanand H.K. – Flexible Manufacturing System, New Age, 2006 
3. Groover M.P. – Automation, Production Systems and Computer Integrated Manufacturing, Prentice Hall, 2012. 
4. Luggen W. – Flexible Manufacturing Cells and Systems, Prentice Hall, N.J., 2013 
5. Slack N. – Operations Management, Prentice Hall, 2013 
6. Kumar S. – Production and operation management, New Age International, 2013 
7. Tolio T. – Design of Flexible Production Systems, ISBN 978-3-540-85414-2, Springer 2009 
8. Raouf A. – Flexible Manufacturing Systems: Recent Developments, Elesvier 2005   
 
8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare 
 1. Introducere. Modelul general al unui SFP.   2   Expunere temă, 

discuţii, întrebări, 
rezolvare teme 
specifice utilizând 
aplicațiile software din 
laborator.  

 2. Calculul capacității de producție a SFP.   2  
 3. Selectarea centrelor de prelucrare.   2  
 4. Selectarea echipamentelor de măsură și control. .  2  

 5. Selectarea sistemului de transport automat.  Managementul SDV-urilor.    2     
 6. Managementul operațional al SFP. Selecția echipamentelor hardware și a 

aplicațiilor software.. 
 2     

 7. Simularea sistemului și optimizarea acestuia.   2     
         
         
Bibliografie11   
 1. Belgiu G.  –  Lucrari de laborator la disciplina Sisteme Flexibile de Producție,  www.eng.upt.ro/moodle, 2014 
 2. Groover M.P. – Automation, Production Systems and Computer Integrated Manufacturing, Prentice Hall, 2012 
 3. Popa H.L., Dumitrescu C., Sabău C., Ignaton E. - Inginerie industrială Îndrumător de lucrări , UPT 1990 
 4. Popa M. – Aplicații de management în ingineria industrială, UP București, 1990 
 5. Benichou J., Malhiet D. – Etudes de cas et exercices corriges en gestion de production, EOU, 2011 
 6. Javel G. – Organisation et Gestion de la Production, Cours avec Exercices Corriges, Dunod, 2014  

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

• Cunoştinţele disciplinei de management al producției de mașini și aparate sunt importante pentru planul de învăţământ al specializării, 
pentru însuşirea/utilizarea conceptelor specifice, pentru ingineria şi conducerea departamentelor/echipelor din domeniu şi/sau 
interdisciplinare. 

• Majoritatea angajatorilor din domeniul aferent programului solicită cunoştinţe şi competenţe în domeniu pentru dezvoltarea carierei 
unor viitori ingineri/manageri/directori necesari în structura ierarhică a firmelor.   

 
10. Evaluare 

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

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. 
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. 

 

                                                           



10.4 Curs   Rezolvarea unor subiecte 
teoretice aferente cursurilor   

 Examen oral    50%  

10.5 Activităţi aplicative  S:             
 L:    Rezolvarea problemelor 

corespunzătore 
laboratoarelor   

  Prezentarea rezolvărilor, răspunsuri la 
întrebării 

 50%  

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

•  Utilizarea şi exprimarea corectă a noţiunilor şi conceptelor definite. Rezolvarea şi explicarea unor probleme de complexitate 
medie Efectuarea de aplicaţii şi sarcini specifice, interpretarea unor rezultate complexitate medie, participarea activă la lucrul 
în echipă.   

 
 
 

Data completării Titular de curs 
(semnătura) 

Titular activităţi aplicative 
(semnătura) 

 05.09.2014    
…………………….……… 

 
…………………….……… 

 
 
Director de departament 

(semnătura) 
Data avizării în Consiliul Facultăţii12 Decan 

(semnătura) 
 

…………………….……… 
     

…………………….……… 
 

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

 

                                                           



FIŞA DISCIPLINEI1 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea POLITEHNICA dinTimisoara  
1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management in Productie si Transporturi / Management  
1.3 Catedra ▬ 
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4) Inginerie și management / 230 
1.5 Ciclul de studii  licenta  
1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea Inginerie economică industrială / 10 / Inginer  

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei  Sisteme flexibile de productie conduse cu calculatorul  
2.2 Titularul activităţilor de curs  Conf.dr.ing. George BELGIU  
2.3 Titularul activităţilor aplicative5  Conf.dr.ing. George BELGIU 
2.4 Anul de studiu6 4   2.5 Semestrul  8  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  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  24  
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  2  
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  14  
Tutoriat  2  
Examinări  3  
Alte activităţi       
Total ore activităţi individuale  45  
3.8 Total ore pe semestru7  87  
3.9 Numărul de credite  4  

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum •    
4.2 de competenţe •    

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului •  Sală mare, Materiale suport: laptop, proiector, tablă.  
5.2 de desfăşurare a activităţilor practice •  Sala laborator, sisteme de calcul, tablă, proiector  

 
6. Competenţe specifice acumulate 

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. 

 

                                                           



Competenţe 
profesionale8 

C3. Utilizarea aplicaţiilor software şi a tehnologiilor informaţionale pentru rezolvarea de sarcini specifice 
ingineriei şi managementului. 
C5. Gestiunea resurselor organizaţiei, asigurarea calităţii producţiei şi managementul dezvoltării 
organizaţionale. 
C6. Proiectarea tehnico-economică şi îmbunătăţirea produselor şi proceselor industriale. 

•  

Competenţe 
transversale 

•    

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei 

• Obiectivul  cursului este acela de a forma la studenţi deprinderile specifice necesare 
abordării managementului sistemelor flexibile de producție în construcția de mașini și 
aparate, a bunurilor de lar consum, noțiuni cu care se vor întâlni atât în viitorii ani de studiu la 
master, dar și în activitatea lor de mai târziu în sfera industriei sau a cercetării.  

7.2 Obiectivele specifice 

• Conceptele, metodele şi modelele abordate vor asigura bagajul minim informaţional 
necesar viitorului specialist, pentru a optimiza sistemele flexibile de producție, pentru a 
efectua o analiză a acestor sisteme sub aspectul tehnico-ingineresc, din punct de vedere 
al impactului SFP asupra mediului tehnico-economic.  

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 
 1.Sisteme flexibile de producție. Introducere. 
Definiție. Compunentele de bază ale unui sistem flexibil de producție.  

Semnificația SFP în contextul actual al globalizării.  Diferite tipuri de 
SFP.  Diferite scheme de funcționare (amplasare).  Avantajele și 
dezavantajele construcției unui SFP.  Tehnologia CIM.  Ierarhia CIM.   

 2     Prelegere susţinută 
de prezentări PPT, 
prezentări de aplicații 
software, discuţii, 
explicaţii, exemplificări, 
studii de caz.   

 2. Celula de fabricație flexibilă. 
Introducere.  Clasificarea celulelor.  Diferențele dintre CFF și SFP..  

 2  

 3. Sistemul JIT și sistemul KANBAN. 
Introducere.  Definiții.  Conceptul JIT. Obiectivele JIT.  Principiile de cantitate 

și calitate în JIT.  Beneficiile JIT.  Implementarea JIT.  Sistemul Kanban. 
Producția trasă sau împinsă (Push vs. Pull).  Tipuri Kanban.   

 2  

 4. Tehnologia de grup. 
Introducere.  Definiții.  Motivele adoptării tehnologiei de grup.  Obstacole în 

calea adoptării tehnologiei de grup.  . 

 2  

 5. Centre de prelucrare. 
Introducere.  Tipuri de centre de prelucrare folosite in SFP.  Inovații, 

dezvoltări, îmbunătățiri.  Capabilitățile centrelor de prelucrare.   

 2  

 6. Stații de curățire și spălare. 
Introducere.  Curățirea, debavurarea.  Sisteme mecanice, vibratoare, 

termice și electrochimice.  Stații de spălare.   

 2  

 7. Mașini de măsurare în coordonate. 
Introducere.  Construcția CMM. Tipuri de CMM.  Funcțiile CMM. Cicluri 

operaționale.  Aplicațiile CMM.  Avantajele CMM.  

 2  

 8. Sistemul de manipulare și stocare automată a materialelor. 
Introducere.  Tipuri de AGV-uri.  Sisteme ASRS.  Analiza AGV.  Sistemul 

 2   

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. 
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automat de stocare și recuperare  (ASRS).  Utilizarea roboților 
industriali în SFP.  

 9. Sistemul de management al sculelor așchietoare. 
Introducere.  Managementul SDV-urilor.  Strategii de utilisare a sistemelor 

SDV.  Presetarea sculelor, identificare și transfer de date.  Sisteme de 
monitorizare a SDV-urilor.  

 2  

 10. Sistemul harware și funcționarea generală a unui SFP. 
Introducere.  PLC-uri.  Controlere de celulă. Rețele de comunicații.  

 2  

 11. Structura, funcțiile, și descrierea software-ului pentru SFP. 
Introducere.  Cerințele generale ale softului SFP.  Avantajele dezvoltării unui 

softwase modular.  Cerințele softului SFP.  Simularea generală a 
sistemului SFP.  Funcțiile și activitățile computerului host.  Schimburi 
de date între sisteme.   

 4  

 12. Instalarea și implementarea unui SFP.  Studii de caz. 
Introducere.  Instalarea unui SFP.  Implementarea unui SFP.  Teste în sistem.  

Recepție finală.  Sistemul Toyota.  sistemul General Motors.  sistemul 
Rover.  Sistemul Hattersley.  

 4  

      
      
Bibliografie9    
1. Belgiu G. – Sisteme flexibile de producție,  www.eng.upt.ro/moodle, 2014  
2. Shivanand H.K. – Flexible Manufacturing System, New Age, 2006 
3. Groover M.P. – Automation, Production Systems and Computer Integrated Manufacturing, Prentice Hall, 2012. 
4. Luggen W. – Flexible Manufacturing Cells and Systems, Prentice Hall, N.J., 2013 
5. Slack N. – Operations Management, Prentice Hall, 2013 
6. Kumar S. – Production and operation management, New Age International, 2013   
 
8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare 
 1. Introducere. Modelul general al unui SFP.   2   Expunere temă, 

discuţii, întrebări, 
rezolvare teme 
specifice utilizând 
aplicațiile software din 
laborator.  

 2. Calculul capacității de producție a SFP.   2  
 3. Selectarea centrelor de prelucrare.   2  
 4. Selectarea echipamentelor de măsură și control. .  2  

 5. Selectarea sistemului de transport automat.  Managementul SDV-urilor.    2     
 6. Managementul operațional al SFP. Selecția echipamentelor hardware și a 

aplicațiilor software.. 
 2     

 7. Simularea sistemului și optimizarea acestuia.   2     
         
         
Bibliografie11   
 1. Belgiu G.  –  Lucrari de laborator la disciplina Sisteme Flexibile de Producție,  www.eng.upt.ro/moodle, 2014 
 2. Groover M.P. – Automation, Production Systems and Computer Integrated Manufacturing, Prentice Hall, 2012 
 3. Popa H.L., Dumitrescu C., Sabău C., Ignaton E. - Inginerie industrială Îndrumător de lucrări , UPT 1990 
 4. Popa M. – Aplicații de management în ingineria industrială, UP București, 1990 
 5. Benichou J., Malhiet D. – Etudes de cas et exercices corriges en gestion de production, EOU, 2011 
 6. Javel G. – Organisation et Gestion de la Production, Cours avec Exercices Corriges, Dunod, 2014  

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

• Cunoştinţele disciplinei de management al producției de mașini și aparate sunt importante pentru planul de învăţământ al specializării, 
pentru însuşirea/utilizarea conceptelor specifice, pentru ingineria şi conducerea departamentelor/echipelor din domeniu şi/sau 
interdisciplinare. 

• Majoritatea angajatorilor din domeniul aferent programului solicită cunoştinţe şi competenţe în domeniu pentru dezvoltarea carierei 
unor viitori ingineri/manageri/directori necesari în structura ierarhică a firmelor.   

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. 
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. 

 

                                                           



 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs   Rezolvarea unor subiecte 
teoretice aferente cursurilor   

 Examen oral    50%  

10.5 Activităţi aplicative  S:             
 L:    Rezolvarea problemelor 

corespunzătore 
laboratoarelor   

  Prezentarea rezolvărilor, răspunsuri la 
întrebării 

 50%  

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

•  Utilizarea şi exprimarea corectă a noţiunilor şi conceptelor definite. Rezolvarea şi explicarea unor probleme de complexitate 
medie Efectuarea de aplicaţii şi sarcini specifice, interpretarea unor rezultate complexitate medie, participarea activă la lucrul 
în echipă.   

 
 
 

Data completării Titular de curs 
(semnătura) 

Titular activităţi aplicative 
(semnătura) 

 05.09.2014    
…………………….……… 

 
…………………….……… 

 
 
Director de departament 

(semnătura) 
Data avizării în Consiliul Facultăţii12 Decan 

(semnătura) 
 

…………………….……… 
     

…………………….……… 
 

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

 

                                                           



FIŞA DISCIPLINEI1 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea Politehnica Timișoara  
1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management în Producție și Transporturi / Management  
1.3 Catedra ▬ 
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)  Inginerie și Management / 230  
1.5 Ciclul de studii  Licență  
1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea  Inginerie Economică Industrială / 10 / Inginer  

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei  Procese tehnologice de asamblare   
2.2 Titularul activităţilor de curs Sl. dr. ing. Felicia Veronica BANCIU   
2.3 Titularul activităţilor aplicative5  Sl. dr. ing. Felicia Veronica BANCIU   
2.4 Anul de studiu6  4  2.5 Semestrul  8  2.6 Tipul de evaluare  E  2.7 Regimul disciplinei  DS - 

disciplina de 
specialitate  

 
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  19  
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  10  
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  10  
Tutoriat  3  
Examinări  3  
Alte activităţi       
Total ore activităţi individuale  45  
3.8 Total ore pe semestru7  87  
3.9 Numărul de credite  3  

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum •    
4.2 de competenţe •    

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului •  Sală de curs dotată cu videoproiector și tablă.  
5.2 de desfăşurare a activităţilor practice •  Sală de proiect dotată cu videoproiector și tablă.  

 
6. Competenţe specifice acumulate 

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. 

 

                                                           



Competenţe 
profesionale8 

•  C4 – Evaluarea economica, planificarea si conducerea proceselor si a sistemelor logistice si de 
productie 

•  

Competenţe 
transversale 

•  CT 2 - Identificarea rolurilor si responsabilitatilor intr-o echipa pluridisciplinara si aplicarea de tehnici 
de relationare si munca eficienta in cadrul echipei 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei •  Cunoaşterea problematicii legate de tehnologiile de asamblare utilizate în fabricaţia 
mecanică, în contextul managementului ciclului de viață al produselor.  

7.2 Obiectivele specifice 

• Asimilarea unor cunoştințe legate de tehnologiilor de asamblare în contextul ciclului de 
viață a produsului; 

• Cunoașterea terminologiei și documentației specifice; 
• Cunoașterea operaţiilor tehnologice de asamblare; 
• Cunoașterea formelor de organizare a proceselor tehnologice de asamblare; 
• Cunoașterea metodelor de calcul a normelor de muncă specifice; 
• Cunoașterea unor aspecte de proiectare a pieselor în vederea asamblării; 
• Cunoașterea tehnologiilor de asamblare specifice fabricației mecanice.   

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 
 1. Locul tehnologiilor de asamblare în cadrul ciclului de viață al 

produsului  
 2   Prelegerea , 

expunerea, 
demonstraţia, 
explicarea, 
exemplificarea, 
dezbaterea, 
conversaţia, studiul de 
caz  

 2. Produsul şi elementele sale.   3  
 3. Procesele tehnologice de asamblare.   2  
 4. Organizarea proceselor de asamblare.   8  
 5. Calculul normelor de muncă la asamblare.   2  
 6. Proiectarea pieselor/produselor pentru asamblare.   4  
 7. Concepţia mijloacelor de ansamblare.   7  
      
      
      
      
      
      
      

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


Bibliografie9    
1. G. Boothroyd , Assembly automation and product design, Taylor and Francis 2005. 
2. I. Crișan, Gh. Drăgănoiu, A. Predoi, Sisteme flexibile de montaj cu roboți și manipulatoare, Ed. Tehnică, București, 1988. 
3. Șt. Enache, M. Pridvornic, D. Dragu, Proiectarea formei pieselor în construcția de mașini, Editura Tehnică, București, 1979. 
4. Nica M., Turc C. ş.a., Materiale metalice si tehnologii, Editura Politehnica, Timişoara, 2001. 
5. C. Poli, Design for Manufacturing, Elsevier Inc., 2001. 
6. K. G. Swift, J. D. Booker, Process Selection. From Design to Manufacture, Elsevier Ltd. 2003.   
 
8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare 
 1. Descrierea procesului tehnologic de asamblare a unui produs.   2   Expunerea, 

explicarea, 
exemplificarea, 
demonstraţia, 
conversaţia, studiul de 
caz   

 2. Identificarea componentelor produsului.   2  
 3. Stabilirea compunerii ansamblului produsului.   2  
 4. Concepția schemei de asamblare a produsului.   4  

 5. Stabilirea necesarului de echipamente.   2     
 6. Elaborarea documentației tehnologice.   2     
          
          
          
Bibliografie11    
1. Crisan I., Dobre N.,  Automatizarea montajului in constructia de masini, Editura Tehnica, București, 1979. 
2. Iatan F., Concepte si metode moderne in tehnologia montajului masinilor si aparatelor, Bucuresti-OIDIMC, 1997. 
3. Nica M., Turc C. ş.a., Materiale metalice si tehnologii, Editura Politehnica, Timişoara, 2001.  

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

•  Cunoștințele dobândite la această disciplină facilitează buna înțelegere a ansamblului celorlalte discipline ale planului de învățământ al 
programul de studii Inginerie Economică Industrială. 

• Majoritatea angajatorilor din domeniul aferent programului au nevoie de specialiști care să aibe competențe la a căror dezvoltare 
prezenta disciplină are o bună contribuție.  

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs   Rezolvarea unor subiecte 
teoretice aferente cursurilor   

 Examinare scrisă   2/3  

10.5 Activităţi aplicative  S:             
 L:             
 P:    Rezolvarea problemelor 

corespunzătore proiectului  
 Prezentarea rezolvărilor, răspunsuri la 
întrebări  

 1/3  

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

•   Utilizarea şi exprimarea corectă a noţiunilor şi conceptelor prezentate.  
• Rezolvarea unor aspecte privind tehnologia de asamblare a unui produs. 
• Să își prezinte proiectul și să raspundă întrebărilor puse de cadrul didactic.  

 
 
 

Data completării Titular de curs Titular activităţi aplicative 

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. 
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. 

 

                                                           



(semnătura) (semnătura) 

 01.10.2014    
…………………….……… 

 
…………………….……… 

 
 
Director de departament 

(semnătura) 
Data avizării în Consiliul Facultăţii12 Decan 

(semnătura) 
 

…………………….……… 
     

…………………….……… 
 

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

 

                                                           



FIŞA DISCIPLINEI1 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea Politehnica Timișoara  
1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management în Producție și Transporturi / Management  
1.3 Catedra ▬ 
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)  Inginerie și Management / 230  
1.5 Ciclul de studii  Licență  
1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea  Inginerie Economică Industrială / 10 / Inginer  

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei  Procese tehnologice de ambalare   
2.2 Titularul activităţilor de curs  Sl. dr. ing. Felicia Veronica BANCIU   
2.3 Titularul activităţilor aplicative5  Sl. dr. ing. Felicia Veronica BANCIU   
2.4 Anul de studiu6  4  2.5 Semestrul  8  2.6 Tipul de evaluare  E  2.7 Regimul disciplinei  DS - 

disciplina de 
specialitate  

 
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  19  
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  10  
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  10  
Tutoriat  3  
Examinări  3  
Alte activităţi       
Total ore activităţi individuale  45  
3.8 Total ore pe semestru7  87  
3.9 Numărul de credite  3  

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum •    
4.2 de competenţe •    

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului •  Sală de curs dotată cu videoproiector și tablă.  
5.2 de desfăşurare a activităţilor practice •  Sală de proiect dotată cu videoproiector și tablă.  

 
6. Competenţe specifice acumulate 

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. 

 

                                                           



Competenţe 
profesionale8 

•  C4 – Evaluarea economica, planificarea si conducerea proceselor si a sistemelor logistice si de 
productie 

•  

Competenţe 
transversale 

•  CT 2 - Identificarea rolurilor si responsabilitatilor intr-o echipa pluridisciplinara si aplicarea de tehnici 
de relationare si munca eficienta in cadrul echipei 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei •  Cunoaşterea problematicii legate de tehnologiile de ambalare a produselor, în contextul 
managementului ciclului de viață al produselor.  

7.2 Obiectivele specifice 

• Asimilarea unor cunoştințe legate de locul tehnologiilor de ambalare în contextul ciclului 
de viață a produsului; 

• Cunoașterea terminologiei și documentației specifice tehnologiilor de ambalare a 
produselor; 

• Cunoașterea factorilor care influenţează producerea şi utilizarea ambalajelor; 
• Cunoașterea materialelor utilizate la ambalarea produselor; 
• Cunoașterea tehnologiilor de ambalare a produselor; 
• Cunoașterea unor indicatori economici specifici.  

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 
 1. Funcţiile și importanţa ambalajelor.   2   Prelegerea , 

expunerea, 
demonstraţia, 
explicarea, 
exemplificarea, 
dezbaterea, 
conversaţia, studiul de 
caz  

 2. Ambalajul ca instrument de marketing.   1  
 3. Definirea unor noțiuni specifice. Standarde.   2  
 4. Clasificarea ambalajelor.   2  
 5. Materiale utilizate pentru  confecţionarea ambalajelor.   4  
 6. Criterii de alegere a ambalajelor.   2  
 7. Metode de ambalare.   2  
 8. Pregătirea ambalajelor în vederea ambalării produselor   1  
 9. Dozarea produselor   2  
 10. Ambalarea în ambalaje flexibile   3  
 11. Ambalarea în ambalaje din carton   3  
 12. Ambalarea în ambalaje termoformate   4  
      
      
Bibliografie9    
1. T. Botea, Ambalaje si tehnologii de ambalare în industria alimentară, Universitatea Politehnica din Timisoara, Timisoara, 1996. 
2. G. Boothroyd , Assembly automation and product design, Taylor and Francis 2005. 
3. Nica M., Turc C. ş.a., Materiale metalice si tehnologii, Editura Politehnica, Timişoara, 2001. 
4. Turoi, M. , Materiale de ambalaj si ambalaje pentru produse alimentare, Editura Alma, Galati, 2000.  
 

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. 
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. 
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8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare 
 1. Studiu de caz: procesul tehnologic de ambalare a unui produs.   2   Expunerea, 

explicarea, 
exemplificarea, 
demonstraţia, 
conversaţia, studiul de 
caz   

 2. Stabilirea funcțiilor ambalajului.   2  
 3. Stabilirea materialelor necesare.   2  
 4. Stabilirea tehnologiei de ambalare.   4  

 5. Calcule tehnico-economice privind ambalajul ales.   2     
 6. Studiu privind reciclarea ambalajului.   2     
          
          
          
Bibliografie11    
1. Botea T., Ambalaje si tehnologii de ambalare in industria alimentara, Centrul de multiplicare, Univ. „Politehnica” Timişoara, 
1996. 
2. Pâslaru, C., Petrescu, V., Atanase, A. , Ambalarea si pastrarea marfurilor - scheme recapitulative, Academia de Studii 
Economice, Facultatea de Comert, Bucuresti, 1996. 
3. Nica M., Turc C. ş.a., Materiale metalice si tehnologii, Editura Politehnica, Timişoara, 2001. 
4. Turoi, M. , Materiale de ambalaj si ambalaje pentru produse alimentare, Editura Alma, Galati, 2000.  

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

•  Cunoștințele dobândite la această disciplină facilitează buna înțelegere a ansamblului celorlalte discipline ale planului de învățământ al 
programul de studii Inginerie Economică Industrială. 

• Majoritatea angajatorilor din domeniul aferent programului au nevoie de specialiști care să aibe competențe la a căror dezvoltare 
prezenta disciplină are o bună contribuție.  

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs   Rezolvarea unor subiecte 
teoretice aferente cursurilor   

 Examinare scrisă   2/3  

10.5 Activităţi aplicative  S:             
 L:             
 P:    Rezolvarea problemelor 

corespunzătore proiectului  
 Prezentarea rezolvărilor, răspunsuri la 
întrebări  

 1/3  

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

•   Utilizarea şi exprimarea corectă a noţiunilor şi conceptelor prezentate.  
• Rezolvarea unor aspecte privind tehnologia de ambalare a unui produs dat. 
• Să își prezinte proiectul și să raspundă întrebărilor puse de cadrul didactic.  

 
 
 

Data completării Titular de curs 
(semnătura) 

Titular activităţi aplicative 
(semnătura) 

 01.10.2014    
…………………….……… 

 
…………………….……… 

 
 
Director de departament 

(semnătura) 
Data avizării în Consiliul Facultăţii12 Decan 

(semnătura) 

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. 
12 Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei. 
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FIŞA DISCIPLINEI1 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea Politehnica Timișoara  
1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management în Producție și Transporturi / Management  
1.3 Catedra ▬ 
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)  Inginerie și Management / 230  
1.5 Ciclul de studii  Licență  
1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea  Inginerie Economică Industrială / 10 / Inginer  

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei  Procese tehnologice de asamblare şi ambalare   
2.2 Titularul activităţilor de curs  Sl. dr. ing. Felicia Veronica BANCIU   
2.3 Titularul activităţilor aplicative5  Sl. dr. ing. Felicia Veronica BANCIU   
2.4 Anul de studiu6  4  2.5 Semestrul  8  2.6 Tipul de evaluare  E  2.7 Regimul disciplinei  DS - 

disciplina de 
specialitate  

 
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  19  
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  10  
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  10  
Tutoriat  3  
Examinări  3  
Alte activităţi       
Total ore activităţi individuale  45  
3.8 Total ore pe semestru7  87  
3.9 Numărul de credite  3  

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum •    
4.2 de competenţe •    

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului •  Sală de curs dotată cu videoproiector și tablă.  
5.2 de desfăşurare a activităţilor practice •  Sală de proiect dotată cu videoproiector și tablă.  

 
6. Competenţe specifice acumulate 

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. 

 

                                                           



Competenţe 
profesionale8 

•  C4 – Evaluarea economica, planificarea si conducerea proceselor si a sistemelor logistice si de 
productie 

•  

Competenţe 
transversale 

•  CT 2 - Identificarea rolurilor si responsabilitatilor intr-o echipa pluridisciplinara si aplicarea de tehnici 
de relationare si munca eficienta in cadrul echipei 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei •  Cunoaşterea problematicii legate de tehnologiile de asamblare și ambalare utilizate în 
fabricaţia mecanică, în contextul managementului ciclului de viață al produselor.  

7.2 Obiectivele specifice 

• Asimilarea unor cunoştințe legate de locul tehnologiilor de asamblare în contextul ciclului 
de viață a produsului; 

• Cunoașterea terminologiei și documentației specifice tehnologiilor de asamblare a 
produselor; 

• Cunoașterea operaţiilor tehnologice de asamblare; 
• Cunoașterea formelor de organizare a proceselor tehnologice de asamblare; 
• Cunoașterea metodelor de calcul a normelor de muncă la asamblarea produselor; 
• Cunoașterea caracteristicilor constructive ale pieselor în vederea asamblării; 
• Cunoașterea tehnologiilor de asamblare/ambalare tipice.   

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 
 1. Ciclul de viață al produsului și tehnologiile de asamblare/ambalare.   2   Prelegerea , 

expunerea, 
demonstraţia, 
explicarea, 
exemplificarea, 
dezbaterea, 
conversaţia, studiul de 
caz  

 2. Produsul şi elementele sale. Procesul tehnologic de asamblare.   3  
 3. Operaţii tehnologice de asamblare.   2  
 4. Organizarea proceselor tehnologice de asamblare.   8  
 5. Calculul normelor de muncă la asamblarea produselor.   2  
 6. Caracteristici constructive ale pieselor în vederea asamblării.   4  
 7. Concepţia mijloacelor de ansamblare/ambalare.   7  
      
      
      
      
      
      
      

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


Bibliografie9    
1. T. Botea, Ambalaje si tehnologii de ambalare în industria alimentară, Universitatea Politehnica din Timisoara, Timisoara, 1996. 
2. G. Boothroyd , Assembly automation and product design, Taylor and Francis 2005. 
3. I. Crișan, Gh. Drăgănoiu, A. Predoi, Sisteme flexibile de montaj cu roboți și manipulatoare, Ed. Tehnică, București, 1988. 
4. Șt. Enache, M. Pridvornic, D. Dragu, Proiectarea formei pieselor în construcția de mașini, Editura Tehnică, București, 1979. 
5. Nica M., Turc C. ş.a., Materiale metalice si tehnologii, Editura Politehnica, Timişoara, 2001. 
6. C. Poli, Design for Manufacturing, Elsevier Inc., 2001. 
7. K. G. Swift, J. D. Booker, Process Selection. From Design to Manufacture, Elsevier Ltd. 2003.   
 
8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare 
 1. Studiu de caz: procesul tehnologic de asamblare a unui produs.   2   Expunerea, 

explicarea, 
exemplificarea, 
demonstraţia, 
conversaţia, studiul de 
caz   

 2. Identificarea componentelor.   2  
 3. Stabilirea compunerii subansamblurilor.   2  
 4. Concepția schemei de asamblare.   4  

 5. Stabilirea necesarului de echipamente.   2     
 6. Elaborarea documentației tehnologice.   2     
          
          
          
Bibliografie11    
1. Botea T., Ambalaje si tehnologii de ambalare in industria alimentara, Centrul de multiplicare, Univ. „Politehnica” Timişoara, 
1996. 
2. Crisan I., Dobre N.,  Automatizarea montajului in constructia de masini, Editura Tehnica, București, 1979. 
3. Iatan F., Concepte si metode moderne in tehnologia montajului masinilor si aparatelor, Bucuresti-OIDIMC, 1997. 
4. Nica M., Turc C. ş.a., Materiale metalice si tehnologii, Editura Politehnica, Timişoara, 2001.  

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

•  Cunoștințele dobândite la această disciplină facilitează buna înțelegere a ansamblului celorlalte discipline ale planului de învățământ al 
programul de studii Inginerie Economică Industrială. 

• Majoritatea angajatorilor din domeniul aferent programului au nevoie de specialiști care să aibe competențe la a căror dezvoltare 
prezenta disciplină are o bună contribuție.  

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs   Rezolvarea unor subiecte 
teoretice aferente cursurilor   

 Examinare scrisă   2/3  

10.5 Activităţi aplicative  S:             
 L:             
 P:    Rezolvarea problemelor 

corespunzătore proiectului  
 Prezentarea rezolvărilor, răspunsuri la 
întrebări  

 1/3  

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

•   Utilizarea şi exprimarea corectă a noţiunilor şi conceptelor prezentate.  
• Rezolvarea unor aspecte privind tehnologiile de asamblare/ambalare. 
• Să își prezinte proiectul și să raspundă întrebărilor puse de cadrul didactic.  

 
 
 

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. 
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. 

 

                                                           



Data completării Titular de curs 
(semnătura) 

Titular activităţi aplicative 
(semnătura) 

 01.10.2014    
…………………….……… 

 
…………………….……… 

 
 
Director de departament 

(semnătura) 
Data avizării în Consiliul Facultăţii12 Decan 

(semnătura) 
 

…………………….……… 
     

…………………….……… 
 

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

 

                                                           



FIŞA DISCIPLINEI1 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea Politehnica Timișoara  
1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management în Producție și Transporturi / Management  
1.3 Catedra ▬ 
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)  Inginerie și Management / 230  
1.5 Ciclul de studii  Licență  
1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea  Inginerie Economică Industrială / 10 / Inginer   

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei  Proiectarea dispozitivelor   
2.2 Titularul activităţilor de curs  Sl. dr. ing. Cristian-Gheorghe TURC  
2.3 Titularul activităţilor aplicative5  Sl. dr. ing. Cristian-Gheorghe TURC  
2.4 Anul de studiu6  4  2.5 Semestrul  8  2.6 Tipul de evaluare  E  2.7 Regimul disciplinei  DS - 

disciplina de 
specialitate  

 
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  1  
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  28  
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  12  
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  14  
Tutoriat  3  
Examinări  3  
Alte activităţi       
Total ore activităţi individuale  60  
3.8 Total ore pe semestru7  116  
3.9 Numărul de credite  5  

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum •    
4.2 de competenţe •    

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului •  Sală de curs dotată cu videoproiector și tablă.  
5.2 de desfăşurare a activităţilor practice •  Sală de proiect dotată cu calculatoare, videoproiector și tablă.  

 
6. Competenţe specifice acumulate 

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. 

 

                                                           



Competenţe 
profesionale8 

•  C3. Utilizarea aplicaţiilor software şi a tehnologiilor informaţionale pentru rezolvarea de sarcini 
specifice ingineriei şi managementului. 

• C5. Gestiunea resurselor organizaţiei, asigurarea calităţii producţiei şi managementul dezvoltării 
organizaţionale. 

• C6. Proiectarea tehnico-economică şi îmbunătăţirea produselor şi proceselor industriale. 

Competenţe 
transversale 

•   
•  

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei •  Cunoaşterea problematicii legate de proiectarea dispozitivelor utilizate în fabricaţia 
mecanică.  

7.2 Obiectivele specifice 

• Asimilarea unor cunoştințe legate de tipologia dispozitivelor specifice fabricației 
mecanice; 

• Cunoașterea tipurilor reprezentative de dispozitive; 
• Cunoașterea funcțiilor dispozitivelor și simbolizarea acestora; 
• Cunoașterea eficienței economice a utilizării dispozitivelor; 
• Cunoașterea dispozitivelor uzuale în sistemele de fabricație mecanică.   

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 
 1. Introducere în dispozitive.   1   Prelegerea , 

expunerea, 
demonstraţia, 
explicarea, 
exemplificarea, 
dezbaterea, 
conversaţia, studiul de 
caz  

 2. Funcțiile și simbolizarea dispozitivelor.   1  
 3. Calculul eficienței economice a utilizării dispozitivelor.   2  
 4. Bazele de referință ale dispozitivelor.   6  
 5. Dispozitive de poziționare a semifabricatelor.   3  
 6. Mecanisme de fixare a semifabricatelor.   7  
 7. Dispozitive de centrare.   6  
 8. Capete multiaxe.   2  
      
      
      
      
      
      
Bibliografie9    
1. Brăgaru A., Picoş C., Ivan N., Optimizarea proceselor şi echipamentelor tehnologice, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 
1996. 
2. Grozav I., Dispozitive în construcția de maşini, Ed. Politehnica, Timișoara, 2006. 
3. Nica M., Turc C. ş.a., Materiale metalice si tehnologii, Editura Politehnica, Timişoara, 2001. 
4. Scallan P., Process Planning. The Design/Manufacture Interface, Elsevier Ltd., 2003. 
5. Vasii Roşculeţ S., Gojineţchi N. ş. a., Proiectarea dispozitivelor, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1982.   
 

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. 
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. 

 

                                                           

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


8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare 
 1. Studiu de caz: proiectarea unui dispozitiv de fixare.   2   Expunerea, 

explicarea, 
exemplificarea, 
demonstraţia, 
conversaţia, studiul de 
caz   

 2. Concepția generală a dispozitivului.   4  
 3. Dimensionarea constructivă a dispozitivului.   4  
 4. Calcule de verificare a rezistenței la solicitări mecanice.   4  

 5. Redimensionarea dispozitivului.   2     
 6. Elaborarea desenelor de execuție a pieselor.   8     
 7. Elaborarea desenului de ansamblu al dispozitivului.   4     
          
          
Bibliografie11    
1. Brăgaru A., Picoş C., Ivan N., Optimizarea proceselor şi echipamentelor tehnologice, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 
1996. 
2. Grozav I., Dispozitive în construcția de maşini, Ed. Politehnica, Timișoara, 2006. 
3. Nica M., Turc C. ş.a., Materiale metalice si tehnologii, Editura Politehnica, Timişoara, 2001. 
4. Scallan P., Process Planning. The Design/Manufacture Interface, Elsevier Ltd., 2003. 
5. Vasii Roşculeţ S., Gojineţchi N. ş. a., Proiectarea dispozitivelor, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1982.  

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

•  Cunoștințele dobândite la această disciplină facilitează buna înțelegere a ansamblului celorlalte discipline ale planului de 
învățământ al programul de studii Inginerie Economică Industrială. 

• Majoritatea angajatorilor din domeniul aferent programului au nevoie de specialiști care să aibe competențe la a căror 
dezvoltare prezenta disciplină are o bună contribuție.  

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs   Rezolvarea unor subiecte 
teoretice aferente cursurilor   

 Examinare scrisă   2/3  

10.5 Activităţi aplicative  S:             
 L:             
 P:    Rezolvarea problemelor 

corespunzătore proiectului  
 Prezentarea rezolvărilor, răspunsuri la 
întrebări  

 1/3  

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

•   Utilizarea şi exprimarea corectă a noţiunilor şi conceptelor prezentate.  
• Rezolvarea unor aspecte privind proiectarea dispozitivelor utilizate în fabricația mecanică. 
• Să își prezinte proiectul și să raspundă întrebărilor puse de cadrul didactic.  

 
 
 

Data completării Titular de curs 
(semnătura) 

Titular activităţi aplicative 
(semnătura) 

 01.10.2014    
…………………….……… 

 
…………………….……… 

 
 
Director de departament 

(semnătura) 
Data avizării în Consiliul Facultăţii12 Decan 

(semnătura) 

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

 

                                                           



 
…………………….……… 
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FIŞA DISCIPLINEI1 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea Politehnica Timișoara  
1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management în Producție și Transporturi / Management  
1.3 Catedra ▬ 
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)  Inginerie și Management / 230  
1.5 Ciclul de studii  Licență  
1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea  Inginerie Economică Industrială / 10 / Inginer  

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei  Proiectarea sculelor așchietoare   
2.2 Titularul activităţilor de curs  Sl. dr. ing. Cristian-Gheorghe TURC  
2.3 Titularul activităţilor aplicative5  Sl. dr. ing. Cristian-Gheorghe TURC  
2.4 Anul de studiu6  4  2.5 Semestrul  8  2.6 Tipul de evaluare  E  2.7 Regimul disciplinei  DS - 

disciplina de 
specialitate  

 
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  1  
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  28  
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  12  
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  14  
Tutoriat  3  
Examinări  3  
Alte activităţi       
Total ore activităţi individuale  60  
3.8 Total ore pe semestru7  116  
3.9 Numărul de credite  5  

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum •    
4.2 de competenţe •    

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului •  Sală de curs dotată cu videoproiector și tablă.  
5.2 de desfăşurare a activităţilor practice •  Sală de proiect dotată cu calculatoare, videoproiector și tablă.  

 
6. Competenţe specifice acumulate 

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. 

 

                                                           



Competenţe 
profesionale8 

•  C3. Utilizarea aplicaţiilor software şi a tehnologiilor informaţionale pentru rezolvarea de sarcini 
specifice ingineriei şi managementului. 

• C5. Gestiunea resurselor organizaţiei, asigurarea calităţii producţiei şi managementul dezvoltării 
organizaţionale. 

• C6. Proiectarea tehnico-economică şi îmbunătăţirea produselor şi proceselor industriale. 

Competenţe 
transversale 

•   
•  

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei •  Cunoaşterea problematicii legate de proiectarea sculelelor așchietoare utilizate în 
fabricaţia mecanică.  

7.2 Obiectivele specifice 

• Asimilarea unor cunoştințe legate de sculele așchietoare utilizate în fabricația mecanică; 
• Cunoașterea evoluției istorice a tehnologiilor de așchiere; 
• Cunoașterea tipurilor reprezentative de scule așchietoare; 
• Cunoașterea forțelor de așchiere; 
• Cunoașterea materialelor utilizate la construcția sculelor așchietoare; 
• Cunoașterea geometriei părții așchietoare a sculelor; 
• Cunoașterea sculelor pentru strunjire; 
• Cunoașterea sculelor pentru prelucrarea alezajelor; 
• Cunoașterea sculelor pentru frezare; 
• Cunoașterea sculelor pentru filetare; 
• Cunoașterea sculelor pentru rectificare.   

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 
 1. Introducere. Evoluția istorică a așchierii.   1   Prelegerea , 

expunerea, 
demonstraţia, 
explicarea, 
exemplificarea, 
dezbaterea, 
conversaţia, studiul de 
caz  

 2. Tipuri reprezentative de scule așchietoare.   4  
 3. Forțele de așchiere.   2  
 4. Materiale utilizate la construcția sculelor așchietoare.   2  
 5. Geometria sculelor așchietoare.   3  
 6. Proiectarea sculelor pentru strunjire.   3  
 7. Proiectarea sculelor pentru prelucrarea alezajelor.   3  
 8. Proiectarea sculelor pentru frezare.   4  
 9. Proiectarea sculelor pentru filetare.   3  
 10. Proiectarea sculelor pentru rectificare.   3  
      
      
      
      

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. 
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Bibliografie9    
1. Enache, Ș., Proiectarea sculelor aşchietoare, Editura Didactică şi Pedagogică, București, 1983. 
2. Nica M., Turc C. ş.a., Materiale metalice si tehnologii, Editura Politehnica, Timişoara, 2001. 
3. Pop I., Proiectarea sculelor aşchietoare, Vol.1-2, Centrul de multiplicare al Universităţii Tehnice din Timişoara, 1991. 
4. Putz V., Pamintas E., Kovacs A., Proiectarea sculelor aşchietoare: îndrumător de proiectare, Centrul de Multiplicare al 
Universităţii "Politehnica" din Timişoara, 1995. 
5. Severincu M., Proiectarea sculelor aşchietoare, UTGA Iaşi, 2001. 
6. Wright P. K., Trent E. M., Metal Cutting, Elsevier Inc., 2000.   
 
8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare 
 1. Studiu de caz: proiectarea unei scule așchietoare speciale.   2   Expunerea, 

explicarea, 
exemplificarea, 
demonstraţia, 
conversaţia, studiul de 
caz   

 2. Stabilirea schemei de așchiere.   2  
 3. Stabilirea profilului părții așchietoare a sculei.   4  
 4. Proiectarea constructivă a sculei.   6  

 5. Alegerea materialelor necesare construcției sculei.   2     
 6. Calculul regimului de așchiere și a forțelor de așchiere. Calcule de 

redimensionare a sculei.  
 6     

 7. Elaborarea desenului de execuție a sculei așchietoare.   6     
          
          
Bibliografie11    
1. Enache, Ș., Proiectarea sculelor aşchietoare, Editura Didactică şi Pedagogică, București, 1983. 
2. Nica M., Turc C. ş.a., Materiale metalice si tehnologii, Editura Politehnica, Timişoara, 2001. 
3. Pop I., Proiectarea sculelor aşchietoare, Vol.1-2, Centrul de multiplicare al Universităţii Tehnice din Timişoara, 1991. 
4. Putz V., Pamintas E., Kovacs A., Proiectarea sculelor aşchietoare: îndrumător de proiectare, Centrul de Multiplicare al 
Universităţii "Politehnica" din Timişoara, 1995. 
5. Severincu M., Proiectarea sculelor aşchietoare, UTGA Iaşi, 2001. 
6. Wright P. K., Trent E. M., Metal Cutting, Elsevier Inc., 2000.  

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

•  Cunoștințele dobândite la această disciplină facilitează buna înțelegere a ansamblului celorlalte discipline ale planului de 
învățământ al programul de studii Inginerie Economică Industrială. 

• Majoritatea angajatorilor din domeniul aferent programului au nevoie de specialiști care să aibe competențe la a căror 
dezvoltare prezenta disciplină are o bună contribuție.  

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs   Rezolvarea unor subiecte 
teoretice aferente cursurilor   

 Examinare scrisă   2/3  

10.5 Activităţi aplicative  S:             
 L:             
 P:    Rezolvarea problemelor 

corespunzătore proiectului  
 Prezentarea rezolvărilor, răspunsuri la 
întrebări  

 1/3  

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

•   Utilizarea şi exprimarea corectă a noţiunilor şi conceptelor prezentate.  
• Rezolvarea unor aspecte privind proiectarea sculelor așchietoare utilizate în sistemele tehnologice de fabricație 

mecanică. 
• Să își prezinte proiectul și să raspundă întrebărilor puse de cadrul didactic.  

 
 

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. 
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. 

 

                                                           



 
Data completării Titular de curs 

(semnătura) 
Titular activităţi aplicative 

(semnătura) 

 01.10.2014    
…………………….……… 

 
…………………….……… 

 
 
Director de departament 

(semnătura) 
Data avizării în Consiliul Facultăţii12 Decan 

(semnătura) 
 

…………………….……… 
     

…………………….……… 
 

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

 

                                                           



FIŞA DISCIPLINEI1 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea Politehnica Timișoara  
1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management în Producție și Transporturi / Management  
1.3 Catedra ▬ 
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)  Inginerie și Management / 230  
1.5 Ciclul de studii  Licență  
1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea  Inginerie Economică Industrială / 10 / Inginer   

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei  Proiectarea echipamentelor tehnologice   
2.2 Titularul activităţilor de curs  Sl. dr. ing. Cristian-Gheorghe TURC  
2.3 Titularul activităţilor aplicative5  Sl. dr. ing. Cristian-Gheorghe TURC  
2.4 Anul de studiu6  4  2.5 Semestrul  8  2.6 Tipul de evaluare  E  2.7 Regimul disciplinei  DS - 

disciplina de 
specialitate  

 
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  1  
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  28  
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  12  
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  14  
Tutoriat  3  
Examinări  3  
Alte activităţi       
Total ore activităţi individuale  60  
3.8 Total ore pe semestru7  116  
3.9 Numărul de credite  5  

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum •    
4.2 de competenţe •    

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului •  Sală de curs dotată cu videoproiector și tablă.  
5.2 de desfăşurare a activităţilor practice •  Sală de proiect dotată cu calculatoare, videoproiector și tablă.  

 
6. Competenţe specifice acumulate 

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. 

 

                                                           



Competenţe 
profesionale8 

•  C3. Utilizarea aplicaţiilor software şi a tehnologiilor informaţionale pentru rezolvarea de sarcini 
specifice ingineriei şi managementului. 

• C5. Gestiunea resurselor organizaţiei, asigurarea calităţii producţiei şi managementul dezvoltării 
organizaţionale. 

• C6. Proiectarea tehnico-economică şi îmbunătăţirea produselor şi proceselor industriale. 

Competenţe 
transversale 

•   
•  

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei •  Cunoaşterea problematicii legate de proiectarea echipamentelor tehnologice specifice 
fabricaţiei mecanice.  

7.2 Obiectivele specifice 

• Asimilarea unor cunoştințe legate de tipologia și particularitățile echipamentelor 
tehnologice specifice fabricației mecanice; 

• Cunoașterea tipurilor reprezentative de echipamente tehnologice; 
• Cunoașterea funcțiilor echipamentelor tehnologice; 
• Cunoașterea eficienței economice a utilizării echipamentelor tehnologice; 
• Cunoașterea echipamentelor tehnologice tipice fabricației mecanice.   

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 
 1. Definiţie, caracteristici, clasificări.   1   Prelegerea , 

expunerea, 
demonstraţia, 
explicarea, 
exemplificarea, 
dezbaterea, 
conversaţia, studiul de 
caz  

 2. Funcțiile echipamentelor tehnologice.   1  
 3. Eficiența economică a utilizării echipamentelor tehnologice.   2  
 4. Baze de referință.   8  
 5. Mecanisme de poziționare.   3  
 6. Mecanisme de fixare.   8  
 7. Dispozitive de poziționare și centrare.   5  
      
      
      
      
      
      
      
Bibliografie9    
1. Brăgaru A., Picoş C., Ivan N., Optimizarea proceselor şi echipamentelor tehnologice, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 
1996. 
2. Grozav I., Dispozitive în construcția de maşini, Ed. Politehnica, Timișoara, 2006. 
3. Nica M., Turc C. ş.a., Materiale metalice si tehnologii, Editura Politehnica, Timişoara, 2001. 
4. Scallan P., Process Planning. The Design/Manufacture Interface, Elsevier Ltd., 2003. 
5. Vasii Roşculeţ S., Gojineţchi N. ş. a., Proiectarea dispozitivelor, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1982.   
 

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. 
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. 
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8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare 
 1. Studiu de caz: proiectarea unui echipament tehnologic.   2   Expunerea, 

explicarea, 
exemplificarea, 
demonstraţia, 
conversaţia, studiul de 
caz   

 2. Concepția echipamentului.   4  
 3. Dimensionarea elementelor funcționale ale echipamentului.   4  
 4. Calcule de verificare a rezistenței la solicitări mecanice.   4  

 5. Redimensionarea unor componente.   2     
 6. Elaborarea desenelor pieselor componente.   8     
 7. Elaborarea desenului de ansamblu al echipamentului.   4     
          
          
Bibliografie11    
1. Brăgaru A., Picoş C., Ivan N., Optimizarea proceselor şi echipamentelor tehnologice, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 
1996. 
2. Grozav I., Dispozitive în construcția de maşini, Ed. Politehnica, Timișoara, 2006. 
3. Nica M., Turc C. ş.a., Materiale metalice si tehnologii, Editura Politehnica, Timişoara, 2001. 
4. Scallan P., Process Planning. The Design/Manufacture Interface, Elsevier Ltd., 2003. 
5. Vasii Roşculeţ S., Gojineţchi N. ş. a., Proiectarea dispozitivelor, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1982.  

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

•  Cunoștințele dobândite la această disciplină facilitează buna înțelegere a ansamblului celorlalte discipline ale planului de 
învățământ al programul de studii Inginerie Economică Industrială. 

• Majoritatea angajatorilor din domeniul aferent programului au nevoie de specialiști care să aibe competențe la a căror 
dezvoltare prezenta disciplină are o bună contribuție.  

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs   Rezolvarea unor subiecte 
teoretice aferente cursurilor   

 Examinare scrisă   2/3  

10.5 Activităţi aplicative  S:             
 L:             
 P:    Rezolvarea problemelor 

corespunzătore proiectului  
 Prezentarea rezolvărilor, răspunsuri la 
întrebări  

 1/3  

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

•   Utilizarea şi exprimarea corectă a noţiunilor şi conceptelor prezentate.  
• Rezolvarea unor aspecte privind proiectarea echipamentelor tehnologice. 
• Să își prezinte proiectul și să raspundă întrebărilor puse de cadrul didactic.  

 
 
 

Data completării Titular de curs 
(semnătura) 

Titular activităţi aplicative 
(semnătura) 

 01.10.2014    
…………………….……… 

 
…………………….……… 

 
 
Director de departament 

(semnătura) 
Data avizării în Consiliul Facultăţii12 Decan 

(semnătura) 

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

 

                                                           



 
…………………….……… 

     
…………………….……… 

 

 



FIŞA DISCIPLINEI1 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea POLITEHNICA dinTimisoara  
1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management în Productie si Transporturi / Management  
1.3 Catedra ▬ 
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4) Inginerie și Management/230  
1.5 Ciclul de studii  licenta  
1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea Inginerie economică industriala /10 / Inginer   

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Elaborare proiect de diplomă   
2.2 Titularul activităţilor de curs  
2.3 Titularul activităţilor aplicative5   
2.4 Anul de studiu6 4   2.5 Semestrul 2   2.6 Tipul de evaluare  D  2.7 Regimul disciplinei  Ob  

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

3.1 Număr de ore pe săptămână  13 , din care:    3.2 curs    3.3 seminar/laborator/ proiect/practică 13   
3.4 Total ore din planul de învăţământ  182  , din care:  3.5 curs    3.6 activităţi aplicative  182  
3.7 Distribuţia fondului de timp pentru activităţi individuale asociate disciplinei ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe   
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren     
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri   
Tutoriat    
Examinări  
Alte activităţi       
Total ore activităţi individuale   
3.8 Total ore pe semestru7 182   
3.9 Numărul de credite 5   

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum •  Parcurgerea disciplinelor din planul de învățământ  
4.2 de competenţe •  Parcurgerea disciplinelor din planul de învățământ 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului •   
5.2 de desfăşurare a activităţilor practice •  Activitățile practice se desfășoară parțial în cadrul unei organizații  

 
6. Competenţe specifice acumulate 

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. 

 

                                                           



Competenţe 
profesionale8 

• C1 - Efectuarea de calcule, demonstratii si aplicatii pentru rezolvarea de sarcini specifice 
ingineriei si managementului, pe baza cunostintelor din stiintele fundamentale şi inginereşti. 

• C2 – Elaborarea si interpretarea documentatiei tehnice, economice și manageriale 
• C3- Utilizarea aplicaţiilor software şi a tehnologiilor informaţionale pentru rezolvarea de 

sarcini specifice ingineriei şi managementului.  
• C4 –Producerea, procesarea şi caracterizarea materialelor 
• C5 – Proiectarea tehnică şi tehnologică a proceselor specifice industriilor chimice şi de materiale; 

asigurarea şi controlul calităţii produselor realizate 
• C6 – Conducerea proceselor specifice activităţilor din industriile de profil; proiectarea fluxurilor 

economico-financiare la nivel organizaţional; management de proiect t 
Competenţe 
transversale 

•  Aplicarea, în mod responsabil, a principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în 
realizarea sarcinilor profesionale şi identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor 
disponibile, a etapelor de lucru, a duratelor de execuţie, a termenelor de realizare aferente 
şi a riscurilor aferente. 

• Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridisciplinară şi aplicarea de tehnici 
de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei. 

• Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi utilizarea eficientă, pentru propria 
dezvoltare, a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională 
asistată (portaluri Internet, aplicaţii software de specialitate, baze de date, cursuri on-line 
etc.) atât în limba romană, cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională. 

•  

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei 

 Aplicarea de către studenţi a competențelor profesionale și transversale aferente elaborării 
proiectului de diplomă 

•  

7.2 Obiectivele specifice 

  Capacitatea şi abilitatea cunoaşterii şi inţelegerii unei organizații din punct de vedere 
ingineresc, economic și managerial. 

•  

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 
      
    
    
    
   
   
   
    
   
   
      
      
      
      

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. 
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Bibliografie9    
 

8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare 
1. Desfășurarea activității în cadrul organizației sub îndrumarea 

coordonatorului științific  
 52  Dezbateri, discuții, 

răspunsuri la întrebări, 
corecții-observații, 
prelucrarea și 
interpretarea 
rezultatelor, notare  i 

 2. Elaborarea proiectului de diplomă      130  
   
 
 

 

      
i      
      
       
 
 

   

Bibliografie11    Generală domeniului și specifică programului de studiu  

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

•  Mentinerea legăturii permanente cu mediul de afaceri prin intermediul elaborării proiectului de diplomă  

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs           
10.5 Activităţi aplicative  S:     

 

    

 L:       
 P:       
 Pr:  Îndeplinirea condițiilor de 

susținere a proiectului de 
diplomă       

  100 % 

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

• Proiectul de diplomă trebuie să conțină elemente din domeniul ingineresc, economic și managerial     

 
 
 

Data completării Titular de curs Titular activităţi aplicative 

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. 
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. 

 

                                                           



(semnătura) (semnătura) 

  10.09.2014   
…………………….……… 

 
…………………….……… 

 
 
Director de departament 

(semnătura) 
Data avizării în Consiliul Facultăţii12 Decan 

(semnătura) 
 

…………………….……… 
     

…………………….……… 
 

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