
 
FIŞA DISCIPLINEI 1 

 
 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea Politehnica Timişoara  
1.2 Facultatea 2 / Departamentul 3 Facultatea de Management în Producție și Transporturi/Management   
1.3 Catedra ▬ 
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod 4) Inginerie și Management/207010    
1.5 Ciclul de studii Master   
1.6 Programul de studii (denumire/cod/calificarea)  Ingineria și Managementul Calității și Competitivității/207010    

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei  Management strategic  
2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. dr. ec. ing. Marian MOCAN 
2.3 Titularul activităţilor aplicative 5 Ș.l.dr.ing. Larisa IVAȘCU     
2.4 Anul de studiu 6 1   2.5 Semestrul 1 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DS 

 
3. Timp total estimat - ore pe semestru (activități directe (asistate integral), activități asistate parțial și activități neasistate 7) 

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

3.1* Număr total de ore asistate 
integral/sem.  56  , din care:    3.2* ore curs 28 3.3* ore seminar/laborator/proiect 28 

3.4 Număr de ore asistate 
parțial/saptămână    , din care:  3.5 ore proiect, 

cercetare    3.6 ore 
practică    

3.7 ore 
elaborare 
lucrare de 
disertație 

   

3.4* Număr total de ore asistate parțial/ 
semestru    , din care:  3.5* ore proiect 

cercetare    3.6* ore 
practică    

3.7* ore 
elaborare 
lucrare de 
disertație 

   

3.8 Număr de ore activități neasistate/ 
săptămână 

3,5   , din care:  ore documentare suplimentară în bibliotecă, pe 
platformele electronice de specialitate și pe teren  1 

ore studiu individual după manual, suport de curs, 
bibliografie și notițe   1 

ore pregătire seminarii/laboratoare, elaborare teme de 
casă și referate, portofolii și eseuri  1,5  

3.8* Număr total de ore activități 
neasistate/ semestru 

 49  , din care:  ore documentare suplimentară în bibliotecă, pe 
platformele electronice de specialitate și pe teren  14  

ore studiu individual după manual, suport de curs, 
bibliografie și notițe   14 

ore pregătire seminarii/laboratoare, elaborare teme de 
casă și referate, portofolii și eseuri  21  

3.9 Total ore/săptămână 8  7,5    
3.9* Total ore/semestru   105   
3.10 Număr de credite   5   

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum • Fundamente de Management, Marketing, Finanțe Contabilitate   
4.2 de competenţe •  Managementul timpului   
 

1 Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3), actualizată pe baza Standardelor specifice ARACIS din decembrie 2016. 
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. 376/18.05.2016 sau în HG similare actualizate anual. 
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 În cadrul UPT, numărul de ore de la rubricile 3.1*, 3.2*,…,3.9* se obțin prin înmulțirea cu 14 (săptămâni) a numărului de ore din rubricile 3.1, 3.2,…, 3.9. Informațiile din 
rubricile 3.1, 3.4 și 3.8 sunt chei de verificare folosite de ARACIS sub forma: (3.1)+(3.4) ≥ 28 ore/săpt. și (3.9) ≤ 40 ore/săpt. 
8 Numărul de ore total/săptămână se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.1, 3.4 şi 3.8. 

 

                                                           



 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului •  Sală cu proiector  
5.2 de desfăşurare a activităţilor practice • Sală cu proiector 

 
6. Competenţe la formarea cărora contribuie disciplina 

Competenţe 
specifice 

•  Studenții de master înregistrați în acest program vor trebui să fie capabili să identifice și să utilizeze o 
varietate de metodologii și unelte specifice de management strategic, raportate direct la companiile 
sau industria în care doresc să lucreze. Informațiile primate prin acest program îi va pregăti să devină 
practicieni de top într-o vastă paletă de funcții tehnice sau specializate, după nevoile industriei.    

Competențele 
profesionale în 
care se înscriu 
competențele 
specifice 

•  C1 - Cunoaşterea şi aplicarea corectă şi adecvată a noţiunilor teoretice şi practice iniţiale şi avansate 
specifice domeniului şi specializării. 

•  C2 - Competențe de calcul statistic și utilizarea instrumentelor specifice calităţii şi competitivităţii în 
vederea analizei, prelucrării şi interpretării informaţiilor din sistemele inginereşti şi manageriale. 

• C4 - Analiza critică şi constructivă pentru îmbunătăţirea proiectelor, proceselor, sistemelor inginereşti 
şi manageriale. 

• C5 - Determinarea și evaluarea factorilor critici de succes ai indicatorilor de competitivitate pentru 
organizații. 

Competențele 
transversale în 
care se înscriu 
competențele 
specifice 

•  CT1 - Dezvoltarea gândirii analitice, sintetice, comparative şi critice, a capacităţii de adaptare şi 
comunicare în situaţii şi condiţii diverse. 

• CT 2 - Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă interdisciplinară şi aplicarea de tehnici 
de relaţionare şi colaborare în cadrul echipei, demonstrarea spiritului de iniţiativă, a capacităţilor 
inovatoare, în mediile fizic şi virtual.  

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei 
• Obiectivul general este acela de a furniza toate uneltele și info    

redactarea unui plan strategic  pentru o organiza șie.   

7.2 Obiectivele specifice 
• Analiza intern ă și ex         

resurselor în aceast ă direcț ie.   

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 
1. Informa șii ge       șie, 

resurse, ce este o strategie, persoana implicat ă în   

strategii, procesul managementului strategic 

6   Prezentări interactive 
cu proiector, vorbitori 
invitații 

 2.Analize strategice a st ării act       

externe, de pia șș, analiza SWOT) 

 8  

 3.Formularea strategiei (strategie la nivel opera șional, la nivel de 

afacere, la nivel de corpora șie, la nivel interna) 

 6  

4. Implementarea strategiei (managementul schimb ării, pârghii 

contextuale, de system și de acșiune). 

 6  

5. Evaluarea unei noi strategii (unelte de evaluare, control strategic)   2  

 



     
     
      
      
      
      
      
      
      
Bibliografie 9   Mocan M and all – Manual de bune practici in domeniul conducerii si organizarii modern a muncii, Editura Eurobit, 

Timisoara, 2012. 

Miller A. – Strategic management, Irwin McGraw – Hill, Boston, 1998. 

Thompson A. and all – Crafting and Executing Strategy, concepts and cases, McGraw Hill, Irwin, Boston, 2010.  

Ivascu L., Mocan M – Management strategic, concept studii de caz si aplicatii, Editura Eurobit, Timisoara, 2017   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.2 Activităţi aplicative 10 Număr de ore Metode de predare 
Elaborarea unui proiect de management strategic pentru o companie.  28   Prezentare interactivă 

cu proiector și studii de 
caz     

    
    
          
         
         
         
         
Bibliografie 11    
Mocan M and all – Manual de bune practici in domeniul conducerii si organizarii modern a muncii, Editura Eurobit, Timisoara, 2012. 

Miller A. – Strategic management, Irwin McGraw – Hill, Boston, 1998. 

Thompson A. and all – Crafting and Executing Strategy, concepts and cases, McGraw Hill, Irwin, Boston, 2010.  

Ivascu L., Mocan M – Management strategic, concept studii de caz si aplicatii, Editura Eurobit, Timisoara, 2017 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale 

şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

• Con șinutul este stability împreun ă cu o companie multinaț ională din secto    

 
10. Evaluare 

9 Cel puţin un un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei. De asemenea, cel puţin un titlu trebuie să se refere la o lucrare de referință pentru disciplină, lucrare de 
circulaţie naţională şi internaţională, existentă 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. 

 

                                                           





FIŞA DISCIPLINEI 1 

1. Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea Politehnica Timisoara 
1.2 Facultatea 2 / Departamentul 3  Management in Productie si Trasporturi/ Management 
1.3 Catedra ▬ 
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod 4)  Inginerie si management/ 207010 
1.5 Ciclul de studii  Master 
1.6 Programul de studii (denumire/cod/calificarea)  Ingineria și Managementul Calității și Competitivității / 207010 

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei  Statistică avansată 
2.2 Titularul activităţilor de curs  Conf. NEGREA Romeo Iosif 
2.3 Titularul activităţilor aplicative 5  Conf. NEGREA Romeo Iosif 
2.4 Anul de studiu 6  1 2.5 Semestrul  1 2.6 Tipul de evaluare  D 2.7 Regimul disciplinei DA  

3. Timp total estimat - ore pe semestru (activități directe (asistate integral), activități asistate parțial și activități neasistate 7)

3.1 Număr de ore asistate 
integral/săptămână  3  , din care: 3.2 ore curs  1 3.3 ore seminar/laborator/proiect  2 

3.1* Număr total de ore asistate 
integral/sem.  42  , din care: 3.2* ore curs 14 3.3* ore seminar/laborator/proiect  28 

3.4 Număr de ore asistate 
parțial/saptămână  , din care: 3.5 ore proiect, 

cercetare 
3.6 ore 
practică 

3.7 ore 
elaborare 
lucrare de 
disertație 

3.4* Număr total de ore asistate parțial/ 
semestru  , din care: 3.5* ore proiect 

cercetare 
3.6* ore 
practică 

3.7* ore 
elaborare 
lucrare de 
disertație 

3.8 Număr de ore activități neasistate/ 
săptămână 

 2,5  , din care: ore documentare suplimentară în bibliotecă, pe 
platformele electronice de specialitate și pe teren 0,5 

ore studiu individual după manual, suport de curs, 
bibliografie și notițe  1 

ore pregătire seminarii/laboratoare, elaborare teme de 
casă și referate, portofolii și eseuri  1 

3.8* Număr total de ore activități 
neasistate/ semestru 

 35  , din care: ore documentare suplimentară în bibliotecă, pe 
platformele electronice de specialitate și pe teren  7 

ore studiu individual după manual, suport de curs, 
bibliografie și notițe  14 

ore pregătire seminarii/laboratoare, elaborare teme de 
casă și referate, portofolii și eseuri  14 

3.9 Total ore/săptămână 8  5,5  
3.9* Total ore/semestru  77  
3.10 Număr de credite   5  

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum • Analiza matematica, Metode numerice
4.2 de competenţe • 

1 Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3), actualizată pe baza Standardelor specifice ARACIS din decembrie 2016. 
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. 376/18.05.2016 sau în HG similare actualizate anual.
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 În cadrul UPT, numărul de ore de la rubricile 3.1*, 3.2*,…,3.9* se obțin prin înmulțirea cu 14 (săptămâni) a numărului de ore din rubricile 3.1, 3.2,…, 3.9. Informațiile din 
rubricile 3.1, 3.4 și 3.8 sunt chei de verificare folosite de ARACIS sub forma: (3.1)+(3.4) ≥ 28 ore/săpt. și (3.9) ≤ 40 ore/săpt. 
8 Numărul de ore total/săptămână se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.1, 3.4 şi 3.8. 



 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului •  Tabla, video proiector  
5.2 de desfăşurare a activităţilor practice •  Calaculatoare, video proiector  

 
6. Competenţe la formarea cărora contribuie disciplina 

Competenţe 
specifice 

• Identificarea și utilizarea diverselor instrumente statistice avansate și metodologii specifice. Studenții vor fi 
pregătiți să devină practicanți de vârf în oricare dintre numeroasele funcții tehnice și de specialitate, după 
cum este necesar în funcție de nevoile specifice ale industriei.  

Competențele 
profesionale în 
care se înscriu 
competențele 
specifice 

•  Competențe de calcul statistic și utilizarea instrumentelor specifice calităţii şi competitivităţii în 
vederea analizei, prelucrării şi interpretării informaţiilor din sistemele inginereşti şi manageriale. 

• Rezolvarea problemelor inginereşti şi manageriale specifice calităţii şi competitivităţii într-un mod 
creativ, eficient şi eficace  

Competențele 
transversale în 
care se înscriu 
competențele 
specifice 

•  Dezvoltarea gândirii analitice, sintetice, comparative şi critice, a capacităţii de adaptare şi 
comunicare în situaţii şi condiţii diverse.  

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei •  Introducerea metodelor stiintifice specifice statisticii avansate in luarea deciziilor  

7.2 Obiectivele specifice 

• Cresterea capacitatii intuitive de a intelege concepte si tehnici de modelare/simulare 
statistica 

• Abilitati de formare pentru modelare/simulare cu experimentala reala nu numai prin 
similarea/reproducerea rezultatelor teoretice   

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 
 Statistica descriptiva si distributii de probabilitate   1    Curs participativ, 

dialog, dezbatere, 
expunere, interogare, 
demostratie, ilustratie  

 Verificarea ipotezelor statistice   1  
 Statisitca inferentiala pentru doua populatii   1  
 Corelatia si regresia liniara simpla   2  
 Regresia liniara multipla   2  
Regresia neliniara    2  
 Regresia liniara generalizata   2  
 Autocorelatia si analiza seriilor de timp   3  
      
      
      
      
      
      

 



Bibliografie 9    1.  Motgomery Douglas, Introduction to Statistical Quality Control. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 6th 
Edition, 2009 
2.  Nancy R. Tague, Seven Basic Quality Tools, The Quality Toolbox. Milwaukee, Wisconsin, American society for Quality, 2nd  
Edition 2010 
3.  R. Negrea, B. Caruntu, C. Hedrea, Advanced calculus for enginnering, Ed. P:olitehnica, 2009 
4.  R. Negrea, Modelare statistica si stocastica. Aplcaitii in inginerie si economie (in Romanian),  Ed. Politehnica 2006 
5.  Kay Yang, Jayant Trewn, Multivariate Statistical Methods in Quality Management, McGraw-Hill Companies, Inc., 2004    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.2 Activităţi aplicative 10 Număr de ore Metode de predare 
 Simularea variabilelor aleatoare   1   Expunerea, dialogul, 

ilustrarea, exercitii, 
proiecte   

 Statisitca descriptiva utilizand soft-ul R   1  
 Verificarea ipotezelor statistice   1  
Modelul de regresie liniar simplu    3  
 Modelul de regresie liniar multplu. Metode de optimizare   6     
 Modelul de regresie polinomial   4     
 Modele de regresie generalizata – logit, probit si log-log   5     
 Metode statistice pentru serii de timp – netezirea exponentiala   4     
 Modele Ar, MA, ARMA si ARIMA   3     
Bibliografie 11   1.  Motgomery Douglas, Introduction to Statistical Quality Control. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 6th 
Edition, 2009 
2. John M. Chambers. Software for data analysis. Programming with R. Statistics and Computing. Springer, 2008. 
3. Thomas Roth. A Package for Teaching Statistics in Quality Sciences, 2011. R package version 1.4 
4.  R. Negrea,  Modelare statistica si stocastica. Aplcaitii in inginerie si economie (in Romanian),  Ed. Politehnica 2006 
  

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale 

şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

• Conținutul cursului este în concordanță cu ceea ce se face în alte universități, în țară și pe plan internațional. Cunoștințele și 
competențele specifice din acest domeniu ajută inginerii / managerii / directorii de calitate în dezvoltarea carierei și controlul 
costurilor / îmbunătățirea performanțelor.   

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 12 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din 
nota finală 

10.4 Curs 
  Intelegerea importantei 
statisiticii si legaturi cu alte 
discipline   

Examen scris,  2subiecte, 2 intrebari    50%  

10.5 Activităţi aplicative  
S:    Abilitatea de a lucra si a 
aplica cunostiintele acumulat 
pentru rezolvarea numerica   

 Un test final, utilzand calculatorul, 1 intrebare   50%  

 L:             
 P:             
 Pr:                 

9 Cel puţin un un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei. De asemenea, cel puţin un titlu trebuie să se refere la o lucrare de referință pentru disciplină, lucrare de 
circulaţie naţională şi internaţională, existentă 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. 
12 Fișele disciplinelor trebuie să conțină procedura de evaluare a disciplinei cu precizarea criteriilor, a metodelor și a formelor de evaluare, precum și cu precizarea 
ponderilor atribuite acestora în nota finală. Criteriile de evaluare trebuie să corespundă tuturor activităților prevăzute în planul de învățământ (curs, seminar, laborator, 
proiect), precum și formelor de verificare pe parcurs (teme de casă, referate ș.a.) 
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FIŞA DISCIPLINEI 1 

1. Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea Politehnica Timişoara 
1.2 Facultatea 2 / Departamentul 3 Facultatea de Management în Producție și Transporturi/Management  
1.3 Catedra ▬ 
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod 4)  Inginerie și Management/207010 
1.5 Ciclul de studii  Master 
1.6 Programul de studii (denumire/cod/calificarea)  Ingineria și Managementul Calității și Competitivității/ 207010 

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei  Metode și instrumente utilizate în ingineria calității 
2.2 Titularul activităţilor de curs Ș.l.dr.ing. Sabina Potra 
2.3 Titularul activităţilor aplicative 5  Ș.l.dr.ing. Sabina Potra  
2.4 Anul de studiu 6 1  2.5 Semestrul  1 2.6 Tipul de evaluare  E 2.7 Regimul disciplinei  DA 

3. Timp total estimat - ore pe semestru (activități directe (asistate integral), activități asistate parțial și activități neasistate 7)

3.1 Număr de ore asistate 
integral/săptămână  3  , din care: 3.2 ore curs  2 3.3 ore seminar/laborator/proiect  1 

3.1* Număr total de ore asistate 
integral/sem. 42   , din care: 3.2* ore curs 28 3.3* ore seminar/laborator/proiect 14  

3.4 Număr de ore asistate 
parțial/saptămână  , din care: 3.5 ore proiect, 

cercetare 
3.6 ore 
practică 

3.7 ore 
elaborare 
lucrare de 
disertație 

3.4* Număr total de ore asistate parțial/ 
semestru  , din care: 3.5* ore proiect 

cercetare 
3.6* ore 
practică 

3.7* ore 
elaborare 
lucrare de 
disertație 

3.8 Număr de ore activități neasistate/ 
săptămână 

 2,5  , din care: ore documentare suplimentară în bibliotecă, pe 
platformele electronice de specialitate și pe teren  0,5 

ore studiu individual după manual, suport de curs, 
bibliografie și notițe  1 

ore pregătire seminarii/laboratoare, elaborare teme de 
casă și referate, portofolii și eseuri  1 

3.8* Număr total de ore activități 
neasistate/ semestru 

 35  , din care: ore documentare suplimentară în bibliotecă, pe 
platformele electronice de specialitate și pe teren  7 

ore studiu individual după manual, suport de curs, 
bibliografie și notițe  14 

ore pregătire seminarii/laboratoare, elaborare teme de 
casă și referate, portofolii și eseuri  14 

3.9 Total ore/săptămână 8   5,5  
3.9* Total ore/semestru   77  
3.10 Număr de credite  5  

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum • 
4.2 de competenţe • 

1 Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3), actualizată pe baza Standardelor specifice ARACIS din decembrie 2016. 
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. 376/18.05.2016 sau în HG similare actualizate anual.
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 În cadrul UPT, numărul de ore de la rubricile 3.1*, 3.2*,…,3.9* se obțin prin înmulțirea cu 14 (săptămâni) a numărului de ore din rubricile 3.1, 3.2,…, 3.9. Informațiile din 
rubricile 3.1, 3.4 și 3.8 sunt chei de verificare folosite de ARACIS sub forma: (3.1)+(3.4) ≥ 28 ore/săpt. și (3.9) ≤ 40 ore/săpt. 
8 Numărul de ore total/săptămână se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.1, 3.4 şi 3.8. 



 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului •  Sală mare, proiector, tablă  
5.2 de desfăşurare a activităţilor practice •  Sală de seminar, tablă   

 
6. Competenţe la formarea cărora contribuie disciplina 

Competenţe 
specifice 

•  Înțelegerea conceptelor de ingineria calității pentru o analiză de proces și de îmbunătățire corectă atât la 
nivel individual cât și în echipă.    

Competențele 
profesionale în 
care se înscriu 
competențele 
specifice 

• C1. Cunoaşterea şi aplicarea corectă şi adecvată a noţiunilor teoretice şi practice iniţiale şi 
avansate specifice domeniului şi specializării 

• C2. Competențe de calcul statistic și utilizarea instrumentelor specifice calităţii şi competitivităţii în 
vederea analizei, prelucrării şi interpretării informaţiilor din sistemele inginereşti şi manageriale. 

• C3. Rezolvarea problemelor inginereşti şi manageriale specifice calităţii şi competitivităţii într-un 
mod creativ, eficient şi eficace 

• C4. Analiza critică şi constructivă pentru îmbunătăţirea proiectelor, proceselor, sistemelor 
inginereşti şi manageriale   

Competențele 
transversale în 
care se înscriu 
competențele 
specifice 

•  CT1. Dezvoltarea gândirii analitice, sintetice, comparative şi critice, a capacităţii de adaptare şi 
comunicare în situaţii şi condiţii diverse. 

• CT2. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă interdisciplinară şi aplicarea de tehnici 
de relaţionare şi colaborare în cadrul echipei, demonstrarea spiritului de iniţiativă, a capacităţilor 
inovatoare, în mediile fizic şi virtual.  

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei • Să sintetizeze și să prezinte candidaților concepte de bază în ingineria calității și să-i 
ajute să aplice termenii și uneltele acestea în proiecte de îmbunătățire a proceselor.   

7.2 Obiectivele specifice 
•  Înțelegerea fundamentelor din domeniul ingineriei calității: metodologiile TQM și 6Sigma 
• Explicarea pașilor necesari pentru controlul proceselor 
• Utilizarea uneltelor specifice din ingineria calității pentru îmbunătățirea  proceselor  

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 
1.Introducere în Ingineria Calității (definirea ingineriei calității și 

pionierii acesteia – Juran și Deming)  
 2   Note de curs, discuții 

și exemple   
 2. Introducere în Ingineria Calității (TQM și 6 Sigma)    2  
 3.Controlul proceselor (cuantificarea variației procesului)    2  
 4. Controlul proceselor (audit de calitate)  4   
 5.Îmbunătățire continuă (definirea problemei)    2  
 6. Îmbunătățire continuă (colectarea și măsurarea datelor)   4  
 7. Îmbunătățire continuă (analiza cauzelor inițiale)    4  
 8. Îmbunătățire continuă (determinarea soluțiilor posibile)   4  
 9. Îmbunătățire continuă (implementarea soluției)   2  
 10. Îmbunătățire continuă (control și bune practici)   2  
      
      
      
      

 



Bibliografie 9   1. Pyzdek T. and Keller P. – The handbook for Quality Management. A Complete Guide to Operational Excellence, 

Second edition Mc Graw Hill, New York, 2013 

2. Knowles G. – Quality Management, Graeme Knowles& Ventus Publishing Aps, 2011 

3. Kenneth R. – Project quality management: why, what and how, J. Ross Publishing inc., 2005 

4.  Allen T.T. – Introduction to engineering statistics and six sigma: statistical quality control and design of experiments and systems, 

Springer-Verlag London Limited, USA, 2006 

5. Taguchi G., Chowdhury S. and Wu Y. - Taguchi's Quality Engineering handbook, John Wiley &Sons Inc., New Jersey, 2005   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.2 Activităţi aplicative 10 Număr de ore Metode de predare 
1.Audit de calitate   2    Discuții, întrebări și 

studii de caz specifice  2.Soluționarea de probleme (definirea problemei – diagrama de lucru 
a echipei, Fowchart, enunțarea obiectivelor)   

 2  

3. Soluționarea de probleme (măsurare - 
formate de foi de control, diagrama Pareto, diagrama stratificată, 

diagrama Run, histograma)  

 2  

 4. Soluționarea de probleme (analiză – diagrama cauză-efect, 
diagrama de afinitate, 5Ws)  

 2  

5.Soluționarea de probleme (determinarea soluțiilor posibile – cele 40 
de principii Triz, brainstorming-ul, metoda celor 6 pălării 
gânditoare, matricea selecției, foaia de lucru pentru clasarea 
ideilor, matricea PUGH)  

 2     

 6. Soluționarea de probleme (implementarea soluției – diagrama 
Gantt, FMEA)  

 2     

 7. Soluționarea de probleme (control și bune practici – evaluarea 
performanței și training)  

 2     

         
         
Bibliografie 11   1. Pyzdek T. and Keller P. – The handbook for Quality Management. A Complete Guide to Operational Excellence, 

Second edition Mc Graw Hill, New York, 2013 

2. Kenneth R. – Project quality management: why, what and how, J. Ross Publishing inc., 2005 

3. Borror C.M. – The Certified Quality Engineering Handbook, third Edition, ASQ Quality Press, Milwaukee, Wisconsin, 2009    

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale 

şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

• Majoritatea angajaților din domeniu au nevoie de un specialist în ingineria calității pentru îmbunătățire continuă. 
Cunoașterea acestui domeniu cât și competențele specifice îi ajută pe inginerii în calitate/managerii sau directorii firmelor în 
dezvoltarea carierei și controlul costurilor/îmbunătățirea performanței.   

 
10. Evaluare 

9 Cel puţin un un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei. De asemenea, cel puţin un titlu trebuie să se refere la o lucrare de referință pentru disciplină, lucrare de 
circulaţie naţională şi internaţională, existentă 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. 

 

                                                           





FIŞA DISCIPLINEI 1 

1. Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea Politehnica Timişoara 
1.2 Facultatea 2 / Departamentul 3 Facultatea de Management în Producție și Transporturi/Management  
1.3 Catedra ▬ 
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod 4)  Inginerie și Management/207010230   
1.5 Ciclul de studii  Master 
1.6 Programul de studii (denumire/cod/calificarea)  Ingineria și Managementul Calității și Competitivității / 207010 

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei  Fabricația lean 
2.2 Titularul activităţilor de curs Taucean Ilie Mihai    
2.3 Titularul activităţilor aplicative 5  Taucean Ilie Mihai    
2.4 Anul de studiu 6 1  2.5 Semestrul  1 2.6 Tipul de evaluare  E 2.7 Regimul disciplinei  DA 

3. Timp total estimat - ore pe semestru (activități directe (asistate integral), activități asistate parțial și activități neasistate 7)

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

3.1* Număr total de ore asistate 
integral/sem. 56   , din care: 3.2* ore curs 28 3.3* ore seminar/laborator/proiect 28  

3.4 Număr de ore asistate 
parțial/saptămână  , din care: 3.5 ore proiect, 

cercetare 
3.6 ore 
practică 

3.7 ore 
elaborare 
lucrare de 
disertație 

3.4* Număr total de ore asistate parțial/ 
semestru  , din care: 3.5* ore proiect 

cercetare 
3.6* ore 
practică 

3.7* ore 
elaborare 
lucrare de 
disertație 

3.8 Număr de ore activități neasistate/ 
săptămână 

 3,5  , din care: ore documentare suplimentară în bibliotecă, pe 
platformele electronice de specialitate și pe teren 1 

ore studiu individual după manual, suport de curs, 
bibliografie și notițe  1 

ore pregătire seminarii/laboratoare, elaborare teme de 
casă și referate, portofolii și eseuri  1,5 

3.8* Număr total de ore activități 
neasistate/ semestru 

 49,   , din 
care: 

ore documentare suplimentară în bibliotecă, pe 
platformele electronice de specialitate și pe teren  14 

ore studiu individual după manual, suport de curs, 
bibliografie și notițe  14 

ore pregătire seminarii/laboratoare, elaborare teme de 
casă și referate, portofolii și eseuri  21 

3.9 Total ore/săptămână 8   7,5  
3.9* Total ore/semestru   105  
3.10 Număr de credite   5  

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum • 
4.2 de competenţe • 

1 Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3), actualizată pe baza Standardelor specifice ARACIS din decembrie 2016. 
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. 376/18.05.2016 sau în HG similare actualizate anual.
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 În cadrul UPT, numărul de ore de la rubricile 3.1*, 3.2*,…,3.9* se obțin prin înmulțirea cu 14 (săptămâni) a numărului de ore din rubricile 3.1, 3.2,…, 3.9. Informațiile din 
rubricile 3.1, 3.4 și 3.8 sunt chei de verificare folosite de ARACIS sub forma: (3.1)+(3.4) ≥ 28 ore/săpt. și (3.9) ≤ 40 ore/săpt. 
8 Numărul de ore total/săptămână se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.1, 3.4 şi 3.8. 



 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului •  Sală mare, proiector, tablă  
5.2 de desfăşurare a activităţilor practice •  Sală de seminar, tablă, proiector   

 
6. Competenţe la formarea cărora contribuie disciplina 

Competenţe 
specifice 

•  Înțelegerea conceptelor de bază a fabricației lean.    

Competențele 
profesionale în 
care se înscriu 
competențele 
specifice 

• C1. Cunoaşterea şi aplicarea corectă şi adecvată a noţiunilor teoretice şi practice iniţiale şi 
avansate specifice domeniului şi specializării 

• C3. Rezolvarea problemelor inginereşti şi manageriale specifice calităţii şi competitivităţii într-un 
mod creativ, eficient şi eficace 

• C4. Analiza critică şi constructivă pentru îmbunătăţirea proiectelor, proceselor, sistemelor 
inginereşti şi manageriale   

Competențele 
transversale în 
care se înscriu 
competențele 
specifice 

•  CT1. Dezvoltarea gândirii analitice, sintetice, comparative şi critice, a capacităţii de adaptare şi 
comunicare în situaţii şi condiţii diverse. 

• CT2. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă interdisciplinară şi aplicarea de tehnici 
de relaţionare şi colaborare în cadrul echipei, demonstrarea spiritului de iniţiativă, a capacităţilor 
inovatoare, în mediile fizic şi virtual.  

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei 
• Înțelegerea, proiectarea și punerea în aplicare a principiilor gândirii lean, dezvoltarea 

lean a întreprinderii și cartografierea fluxului de valori (VSM), inclusiv tehnicile 
moderne de îmbunătățire a întreprinderii.   

7.2 Obiectivele specifice 

•  Înțelegerea motivelor pentru implementarea lean. Învățarea termenilor, instrumentelor și 
tehnicilor folosite în lean. Identificarea tipurilor de pierderi care pot fi eliminate prin 
aplicarea lean. Descrierea componentelor lean. Explicarea fluxului de valori, tehnicilor 
pentru analizarea hărții de stare curente. Descrierea de ce și cum se poate aplica lean 
proceselor  

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 
1. Definiții și conceptele fabricației lean   2   Prezentării ppt,, 

discuții și exemple, 
studii de caz   

 2. Istoria fabricației lean  2  
 3. Principiile fabricașiei lean   2  
 4. Eliminarea pierderilor (muda). 7 tipuri de pierderi  2   
 5. Îmbunătățirea continuă. Kaizen  2  
 6. Instrumente ale fabricației lean. 5S  2  
 7. cartografierea fluxului de valoare (VSM)   2  
 8. Ssteme pull. Kanban  2  
 9. Echilibrarea liniilor de fabricație. Nivelarea producției  2  
 10. Conceptul SMED  2  
 11 . Fluxul de o piesă  2  

 



  12. Fabrica viszuală  2  
  13. Mentenanța productivă totală  2  
  14. Implementarea lean  2  
Bibliografie 9    
1. Ohno, Taiichi (1988). Toyota Production System. Productivity Press. 
2.  Womack, James, P.; Jones,, Daniel, T. (2003). Lean Thinking: Banish Waste and Create Wealth in Your Corporation. 
First Free Press 
3. Page, J. (2003). Implementing lean manufacturing techniques making your system lean and living with it. Cincinnati: Hanser 
Gardner. 

4. Tămăşilă, M., Tăucean, I.M., Prostean, G., Pugna, A.. (2009). Efficiency and change through lean manufacturing, Proceedings 
of the 7th International Conference MTC 2009 Management of Technological Changes, Vol2, Alexandroupolis, Greece, 
5. Tămăşilă, M., Tăucean, I.M., Pugna, A.. (2009). Lean manufacturing continuous improvement method for production process, 
Buletinul ştiinţific şi tehnic al Universităţii “Politehnica” din Timişoara, România Seria Management. Inginerie Economică. 
Ingineria Transporturilor   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.2 Activităţi aplicative 10 Număr de ore Metode de predare 
1.Instrumente ale fabricației lean   4    Rezolvarea unor 

probleme specifice, 
discuții  

2. Componente ale fabricașiei lean    4  
3. Procese de fabricație lean   4  
 4.Pproducția lean  4  
5.Aplicarea VSM   4     
 6. Implementarea fabricației lean  4     
 7. Auditul fabricației lean   4     
         
         
Bibliografie 11    
1. Page, J. (2003). Implementing lean manufacturing techniques making your system lean and living with it. Cincinnati: Hanser 
Gardner. 
1. Ohno, Taiichi (1988). Toyota Production System. Productivity Press. 
2.  Womack, James, P.; Jones,, Daniel, T. (2003). Lean Thinking: Banish Waste and Create Wealth in Your Corporation. 
First Free Press 
4. Tămăşilă, M., Tăucean, I.M., Prostean, G., Pugna, A.. (2009). Efficiency and change through lean manufacturing, Proceedings 
of the 7th International Conference MTC 2009 Management of Technological Changes, Vol2, Alexandroupolis, Greece 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale 

şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

• Conținutul este stabilit împreună cu companii importante din regiune.   

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 12 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din 
nota finală 

10.4 Curs  Înțelegera și raspunsuri la 
toate subiectele     Evaluare scrisă   50%  

9 Cel puţin un un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei. De asemenea, cel puţin un titlu trebuie să se refere la o lucrare de referință pentru disciplină, lucrare de 
circulaţie naţională şi internaţională, existentă 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. 
12 Fișele disciplinelor trebuie să conțină procedura de evaluare a disciplinei cu precizarea criteriilor, a metodelor și a formelor de evaluare, precum și cu precizarea 
ponderilor atribuite acestora în nota finală. Criteriile de evaluare trebuie să corespundă tuturor activităților prevăzute în planul de învățământ (curs, seminar, laborator, 
proiect), precum și formelor de verificare pe parcurs (teme de casă, referate ș.a.) 

 

                                                           

https://books.google.fi/books?id=QZrZAAAAQBAJ&lpg=PP1&dq=Womack%20Jones%20Lean%20Thinking%3A%20Banish%20Waste%20and%20Create%20Wealth%20in%20Your%20Corporation&pg=PP1%23v=onepage&q&f=false
https://books.google.fi/books?id=QZrZAAAAQBAJ&lpg=PP1&dq=Womack%20Jones%20Lean%20Thinking%3A%20Banish%20Waste%20and%20Create%20Wealth%20in%20Your%20Corporation&pg=PP1%23v=onepage&q&f=false




FIŞA DISCIPLINEI 1 

1. Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea Politehnica Timişoara 
1.2 Facultatea 2 / Departamentul 3 Facultatea de Management în Producție și Transporturi/Management  
1.3 Catedra ▬ 
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod 4)  Inginerie și Management/207010230   
1.5 Ciclul de studii  Master 
1.6 Programul de studii (denumire/cod/calificarea)  Ingineria și Managementul Calității și Competitivității / 207010 

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei  Ingineria și managementul inovării 
2.2 Titularul activităţilor de curs Taucean Ilie Mihai    
2.3 Titularul activităţilor aplicative 5  Taucean Ilie Mihai    
2.4 Anul de studiu 6 1  2.5 Semestrul  1 2.6 Tipul de evaluare  E 2.7 Regimul disciplinei  DA 

3. Timp total estimat - ore pe semestru (activități directe (asistate integral), activități asistate parțial și activități neasistate 7)

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

3.1* Număr total de ore asistate 
integral/sem. 56   , din care: 3.2* ore curs 28 3.3* ore seminar/laborator/proiect 28  

3.4 Număr de ore asistate 
parțial/saptămână  , din care: 3.5 ore proiect, 

cercetare 
3.6 ore 
practică 

3.7 ore 
elaborare 
lucrare de 
disertație 

3.4* Număr total de ore asistate parțial/ 
semestru  , din care: 3.5* ore proiect 

cercetare 
3.6* ore 
practică 

3.7* ore 
elaborare 
lucrare de 
disertație 

3.8 Număr de ore activități neasistate/ 
săptămână 

 3,5  , din care: ore documentare suplimentară în bibliotecă, pe 
platformele electronice de specialitate și pe teren 1 

ore studiu individual după manual, suport de curs, 
bibliografie și notițe  1 

ore pregătire seminarii/laboratoare, elaborare teme de 
casă și referate, portofolii și eseuri  1,5 

3.8* Număr total de ore activități 
neasistate/ semestru 

 49,   , din 
care: 

ore documentare suplimentară în bibliotecă, pe 
platformele electronice de specialitate și pe teren  14 

ore studiu individual după manual, suport de curs, 
bibliografie și notițe  14 

ore pregătire seminarii/laboratoare, elaborare teme de 
casă și referate, portofolii și eseuri  21 

3.9 Total ore/săptămână 8   7,5  
3.9* Total ore/semestru   105  
3.10 Număr de credite   5  

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum • 
4.2 de competenţe • 

1 Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3), actualizată pe baza Standardelor specifice ARACIS din decembrie 2016. 
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. 376/18.05.2016 sau în HG similare actualizate anual.
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 În cadrul UPT, numărul de ore de la rubricile 3.1*, 3.2*,…,3.9* se obțin prin înmulțirea cu 14 (săptămâni) a numărului de ore din rubricile 3.1, 3.2,…, 3.9. Informațiile din 
rubricile 3.1, 3.4 și 3.8 sunt chei de verificare folosite de ARACIS sub forma: (3.1)+(3.4) ≥ 28 ore/săpt. și (3.9) ≤ 40 ore/săpt. 
8 Numărul de ore total/săptămână se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.1, 3.4 şi 3.8. 



 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului •  Sală mare, proiector, tablă  
5.2 de desfăşurare a activităţilor practice •  Sală de seminar, tablă, proiector   

 
6. Competenţe la formarea cărora contribuie disciplina 

Competenţe 
specifice 

•  Înțelegerea conceptelor de bază a fabricației lean.    

Competențele 
profesionale în 
care se înscriu 
competențele 
specifice 

• C1. Cunoaşterea şi aplicarea corectă şi adecvată a noţiunilor teoretice şi practice iniţiale şi 
avansate specifice domeniului şi specializării 

• C3. Rezolvarea problemelor inginereşti şi manageriale specifice calităţii şi competitivităţii într-un 
mod creativ, eficient şi eficace 

• C4. Analiza critică şi constructivă pentru îmbunătăţirea proiectelor, proceselor, sistemelor 
inginereşti şi manageriale   

Competențele 
transversale în 
care se înscriu 
competențele 
specifice 

•  CT1. Dezvoltarea gândirii analitice, sintetice, comparative şi critice, a capacităţii de adaptare şi 
comunicare în situaţii şi condiţii diverse. 

• CT2. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă interdisciplinară şi aplicarea de tehnici 
de relaţionare şi colaborare în cadrul echipei, demonstrarea spiritului de iniţiativă, a capacităţilor 
inovatoare, în mediile fizic şi virtual.  

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei • Înțelegerea, proiectarea și punerea în aplicare a principiilor inovării, inclusiv tehnicile 
moderne de îmbunătățire a întreprinderii.   

7.2 Obiectivele specifice 
•  Înțelegerea motivelor pentru implementarea inovării. Învățarea termenilor, 

instrumentelor și tehnicilor folosite în inovare. Descrierea componentelor inovării. 
Descrierea de ce și cum se poate aplica inovarea proceselor și produselor. 

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 
1. Managementul activităților de CDI   4   Prezentării ppt,, 

discuții și exemple, 
studii de caz   

 2. Cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică  4  
 3. creativitate și inovare și structura factorilor de competitivitate   4  
 4. Analiza potențialului tehnologic al întreprinderii  2   
 5. Cauze și surse ale inovării  4  
 6. Creativitate și inovare  2  
 7.cercetare și dezvoltare. Previziunea tehnologică   4  
 8. strategia de CDI și integrarea cu strategia întreprinderii  4  
   2  
   2  
   2  
   2  
   2  
   2  

 



Bibliografie 9    
Lucey T. – Quantitative techniques, Cengage Learnin EMEA, 2002 
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8.2 Activităţi aplicative 10 Număr de ore Metode de predare 
1.Managementul și managerul de inovare   4    Rezolvarea unor 

probleme specifice, 
discuții  

2. Tehnici de creativiitate și inovare    4  
3. tehnica SCAMPER)   4  
 4.Analiza potențialului de creativitate   4  
5.Diagrame utilizate în procesele de inovare   4     
 6.Cercetarea științifică și diseminarea și exploatarea rezultatelor   4     
 7. teste și exerciții. Evaluarea activității individuale și în echipă)   4     
         
         
Bibliografie 11    
 Lucey T. – Quantitative techniques, Cengage Learnin EMEA, 2002 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale 
şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

• Conținutul este stabilit împreună cu companii importante din regiune.   

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 12 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din 
nota finală 

10.4 Curs  Înțelegera și raspunsuri la 
toate subiectele     Evaluare scrisă   50%  

10.5 Activităţi aplicative  S:         

 L:    Înțelegerea conceptelor 
inovării și aplicarea lor   Rezolvarea problemelor și discuții   50%   

 P:             
 Pr:                 

9 Cel puţin un un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei. De asemenea, cel puţin un titlu trebuie să se refere la o lucrare de referință pentru disciplină, lucrare de 
circulaţie naţională şi internaţională, existentă 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. 
12 Fișele disciplinelor trebuie să conțină procedura de evaluare a disciplinei cu precizarea criteriilor, a metodelor și a formelor de evaluare, precum și cu precizarea 
ponderilor atribuite acestora în nota finală. Criteriile de evaluare trebuie să corespundă tuturor activităților prevăzute în planul de învățământ (curs, seminar, laborator, 
proiect), precum și formelor de verificare pe parcurs (teme de casă, referate ș.a.) 

 

                                                           





FIŞA DISCIPLINEI 1 

1. Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea Politehnica Timișoara 

1.2 Facultatea 2 / Departamentul 3  Facultatea de Management În Producție Și Transporturi / Departamentul 
Management   

1.3 Catedra ▬ 
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod 4)  Inginerie și Management / 207010  
1.5 Ciclul de studii  Master 
1.6 Programul de studii (denumire/cod/calificarea)  Ingineria și Managementul Calității și Competitivității/ 207010 

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei  Practica 1 
2.2 Titularul activităţilor de curs 
2.3 Titularul activităţilor aplicative 5 S.l.Dr. ing. Sabina Potra 
2.4 Anul de studiu 6  1 2.5 Semestrul  1 2.6 Tipul de evaluare  D  2.7 Regimul disciplinei  DS 

3. Timp total estimat - ore pe semestru (activități directe (asistate integral), activități asistate parțial și activități neasistate 7)

3.1 Număr de ore asistate 
integral/săptămână  , din care: 3.2 ore curs 3.3 ore seminar/laborator/proiect 

3.1* Număr total de ore asistate 
integral/sem.  , din care:   3.2* ore curs 3.3* ore seminar/laborator/proiect 

3.4 Număr de ore asistate 
parțial/saptămână 14   , din care: 3.5 ore proiect, 

cercetare 
3.6 ore 
practică 14  

3.7 ore 
elaborare 
lucrare de 
disertație 

3.4* Număr total de ore asistate parțial/ 
semestru 

 196  , din 
care: 

3.5* ore proiect 
cercetare 

3.6* ore 
practică 

19
6  

3.7* ore 
elaborare 
lucrare de 
disertație 

3.8 Număr de ore activități neasistate/ 
săptămână 

 , din care: ore documentare suplimentară în bibliotecă, pe 
platformele electronice de specialitate și pe teren 
ore studiu individual după manual, suport de curs, 
bibliografie și notițe 
ore pregătire seminarii/laboratoare, elaborare teme de 
casă și referate, portofolii și eseuri 

3.8* Număr total de ore activități 
neasistate/ semestru 

 , din care: ore documentare suplimentară în bibliotecă, pe 
platformele electronice de specialitate și pe teren 
ore studiu individual după manual, suport de curs, 
bibliografie și notițe 
ore pregătire seminarii/laboratoare, elaborare teme de 
casă și referate, portofolii și eseuri 

3.9 Total ore/săptămână 8 14  
3.9* Total ore/semestru  196 
3.10 Număr de credite  10  

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum • 
4.2 de competenţe • 

1 Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3), actualizată pe baza Standardelor specifice ARACIS din decembrie 2016. 
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. 376/18.05.2016 sau în HG similare actualizate anual.
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 În cadrul UPT, numărul de ore de la rubricile 3.1*, 3.2*,…,3.9* se obțin prin înmulțirea cu 14 (săptămâni) a numărului de ore din rubricile 3.1, 3.2,…, 3.9. Informațiile din 
rubricile 3.1, 3.4 și 3.8 sunt chei de verificare folosite de ARACIS sub forma: (3.1)+(3.4) ≥ 28 ore/săpt. și (3.9) ≤ 40 ore/săpt. 
8 Numărul de ore total/săptămână se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.1, 3.4 şi 3.8. 



 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

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

 
6. Competenţe la formarea cărora contribuie disciplina 

Competenţe 
specifice 

 Să poată identifica și utiliza diverse instrumente și metodologii specifice care au legătură directă cu 
companiile și industriile alese de ele. Să se pregătească să devină lideri în orice domeniu al unui număr mare 
de funcții tehnice și specializate, după cum este necesar în funcție de nevoile specifice ale industriei 
•  

Competențele 
profesionale în 
care se înscriu 
competențele 
specifice 

•  C1 - Cunoaşterea şi aplicarea corectă şi adecvată a noţiunilor teoretice şi practice iniţiale şi avansate 
specifice domeniului şi specializării. 

• C2 – Utilizarea calculului statistic și a instrumentelor specifice calităţii şi competitivităţii în 
vederea analizei, prelucrării şi interpretării informaţiilor din sistemele inginereşti şi manageriale 

• C3 - Rezolvarea de probleme inginereşti şi manageriale specifice calităţii şi competitivităţii într-
un mod creativ, eficient şi eficace 

• C4 - Analiza critică şi constructivă pentru îmbunătăţirea proiectelor, proceselor, sistemelor inginereşti şi 
manageriale. 

• C5 - Determinarea și evaluarea factorilor critici de succes ai indicatorilor de competitivitate pentru organizații.   
Competențele 
transversale în 
care se înscriu 
competențele 
specifice 

•  CT1 – Dezvoltarea gândirii analitice, sintetice, comparative şi critice, a capacităţii de adaptare şi comunicare 
în situaţii şi condiţii diverse.  

• CT2 - Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă interdisciplinară şi aplicarea de tehnici de 
relaţionare şi colaborare în cadrul echipei, demonstrarea spiritului de iniţiativă, a capacităţilor inovatoare, în 
mediile fizic şi virtual.  

• CT3 – Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi utilizarea eficientă, pentru dezvoltarea personală şi 
profesională, a surselor informaţionale şi de formare, atât în limba română, cât şi într-o limbă de circulaţie 
internaţională.   

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei •  Să sintetizeze și să prezinte conceptele, instrumentele, metodele și modelele 
specifice pentru o gândire pragmatică și inginerească.   

7.2 Obiectivele specifice 

 Înțelegerea fenomenelor și problemelor întreprinderilor; 
• Evaluarea situației manageriale și inginerești a întreprinderilor și identificarea măsurilor 
adecvate pentru îmbunătățirea acesteia; 
• Dezvoltarea abilității de a analiza conținutul proceselor de luare a deciziilor manageriale 

și inginerești.   
 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 
      
     
     
     
     
     
     
     
     
      
      
      

 



      
      
Bibliografie 9   .   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.2 Activităţi aplicative 10 Număr de ore Metode de predare 
Elaborarea unui raport de practică cu subiecte din calității și/sau 

instrumente lean intr-o companie    
 196  Studii de caz   

     
     
     
        
       
         
         
         
Bibliografie 11   Cursurile din semestrul 1   

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale 

şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

•  Menținerea contactelor regulate cu mediul de afaceri, în special prin realizarea anuală a cercetărilor aplicate 
în firme prin elaborarea proiectelor de practică.   

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 12 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din 
nota finală 

10.4 Curs           
10.5 Activităţi aplicative  S:             
 L:            

 

P:    Abilitatea de a folosi 
metode specifice, modele 
specifice și prezentarea 
soluțiilor propuse   

 Prezentarea / susținerea orală a soluțiilor / 
concluziilor / concluziilor propuse, răspunsuri 
la întrebări 
  

50%   

 Pr:   Calitatea raportului de 
practică         Evaluare raport  50%   

 Tc-R13:           
10.6 Standard minim de performanţă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică 

stăpânirea lui) 14 

9 Cel puţin un un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei. De asemenea, cel puţin un titlu trebuie să se refere la o lucrare de referință pentru disciplină, lucrare de 
circulaţie naţională şi internaţională, existentă 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. 
12 Fișele disciplinelor trebuie să conțină procedura de evaluare a disciplinei cu precizarea criteriilor, a metodelor și a formelor de evaluare, precum și cu precizarea 
ponderilor atribuite acestora în nota finală. Criteriile de evaluare trebuie să corespundă tuturor activităților prevăzute în planul de învățământ (curs, seminar, laborator, 
proiect), precum și formelor de verificare pe parcurs (teme de casă, referate ș.a.) 
13 Tc-R=teme de casă - Referate 

 

                                                           





FIŞA DISCIPLINEI 1 

1. Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea Politehnica Timișoara 
1.2 Facultatea 2 / Departamentul 3  Management în Producâie și Transporturi / Management 
1.3 Catedra ▬ 
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod 4)  Inginerie și Management / 207010 
1.5 Ciclul de studii  Master 
1.6 Programul de studii (denumire/cod/calificarea)  Ingineria și Managementul Calitații și Competitivității  / 207010 

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei  Analiza economică și costuri ale calității 
2.2 Titularul activităţilor de curs  Conf. dr. ing.,ec. Matei TĂMĂȘILĂ 
2.3 Titularul activităţilor aplicative 5  As. dr. Șerban MICLEA 
2.4 Anul de studiu 6  1 2.5 Semestrul  2 2.6 Tipul de evaluare  E  2.7 Regimul disciplinei  DA 

3. Timp total estimat - ore pe semestru (activități directe (asistate integral), activități asistate parțial și activități neasistate 7)

3.1 Număr de ore asistate 
integral/săptămână  3   , din care: 3.2 ore curs  2 3.3 ore seminar/laborator/proiect  1 

3.1* Număr total de ore asistate 
integral/sem.  42  , din care: 3.2* ore curs 28 3.3* ore seminar/laborator/proiect  14 

3.4 Număr de ore asistate 
parțial/saptămână  , din care: 3.5 ore proiect, 

cercetare 
3.6 ore 
practică 

3.7 ore 
elaborare 
lucrare de 
disertație 

3.4* Număr total de ore asistate parțial/ 
semestru  , din care: 3.5* ore proiect 

cercetare 
3.6* ore 
practică 

3.7* ore 
elaborare 
lucrare de 
disertație 

3.8 Număr de ore activități neasistate/ 
săptămână 

 2,5  , din care: ore documentare suplimentară în bibliotecă, pe 
platformele electronice de specialitate și pe teren  1 

ore studiu individual după manual, suport de curs, 
bibliografie și notițe  0,5 

ore pregătire seminarii/laboratoare, elaborare teme de 
casă și referate, portofolii și eseuri  1 

3.8* Număr total de ore activități 
neasistate/ semestru 

 35  , din care: ore documentare suplimentară în bibliotecă, pe 
platformele electronice de specialitate și pe teren  14 

ore studiu individual după manual, suport de curs, 
bibliografie și notițe  7 

ore pregătire seminarii/laboratoare, elaborare teme de 
casă și referate, portofolii și eseuri  14 

3.9 Total ore/săptămână 8  5,5  
3.9* Total ore/semestru  77  
3.10 Număr de credite  5  

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum • Microeconomie, Contabilitate, Inginerie Economică
4.2 de competenţe • 

1 Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3), actualizată pe baza Standardelor specifice ARACIS din decembrie 2016. 
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. 376/18.05.2016 sau în HG similare actualizate anual.
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 În cadrul UPT, numărul de ore de la rubricile 3.1*, 3.2*,…,3.9* se obțin prin înmulțirea cu 14 (săptămâni) a numărului de ore din rubricile 3.1, 3.2,…, 3.9. Informațiile din 
rubricile 3.1, 3.4 și 3.8 sunt chei de verificare folosite de ARACIS sub forma: (3.1)+(3.4) ≥ 28 ore/săpt. și (3.9) ≤ 40 ore/săpt. 
8 Numărul de ore total/săptămână se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.1, 3.4 şi 3.8. 



 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului •  Sală de clasă, videoproiector, laptop, tablă  
5.2 de desfăşurare a activităţilor practice •  Sală de clasă, tablă  

 
6. Competenţe la formarea cărora contribuie disciplina 

Competenţe 
specifice 

• Înțelegrerea conceptelor şi principiilor fundamentale specifice domeniului   
• Utilizarea instrumentelor, metodelor şi modelelor specifice disciplinei  pentru  optimizarea funcţionării 

sistemelor economico ingineresti  

Competențele 
profesionale în 
care se înscriu 
competențele 
specifice 

• C1 Cunoaşterea şi aplicarea corectă şi adecvată a noţiunilor teoretice şi practice iniţiale şi avansate 
specifice domeniului şi specializării.  

• C3 Rezolvarea problemelor inginereşti şi manageriale specifice calităţii şi competitivităţii într-un mod 
creativ, eficient şi eficace.  

Competențele 
transversale în 
care se înscriu 
competențele 
specifice 

•  CT1 Dezvoltarea gândirii analitice, sintetice, comparative şi critice, a capacităţii de adaptare şi 
comunicare în situaţii şi condiţii diverse. 

• CT3 Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi utilizarea  eficientă, pentru dezvoltarea 
personală şi profesională, a surselor informaţionale şi de formare, atât în limba română, 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 in scopul formarii unei gandiri economice pragmatice   

7.2 Obiectivele specifice 

• Capacitatea şi abilitatea cunoaşterii şi înţelegerii fenomenelor şi aspectelor vieţii 
economice.  

• Aprecierea situaţiei economico-financiare a unei întreprinderi şi identificarea 
măsurile ce se impun pentru ameliorarea ei.  

• Capacitatea de a analiza conţinutul situatiilor/conjuncturilor financiare în 
perspectiva luării unor decizii manageriale.  

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 
1. Concepte de cost și mediul economic: aspecte generale, 

terminologia costurilor, mediul economic general, optimizarea 
activității bazată pe costuri, semnificația și măsurarea costurilor, 
funcțiile costurilor.   

 6    Prelegere, 
exempleificare, discutii 
interactive   

2. Concepte de cost de calitate: evoluția costului calității, economia 
costului calității, obiectivul sistemului de costuri ale calității, 
costul ascuns al calității, funcția de pierdere a calității.   

 4   

3. Definițiile sistemului de costuri de calitate: categorii de costuri de 
calitate, elemente de cost de calitate, baze de cost de calitate, 
alte considerente legate de bazele costurilor de calitate, analiza 
tendințelor și procesul de îmbunătățire.   

 4   

4. Implementarea programului de cost al calității: etape de realizare, 
prezentarea managementului, educația privind costul calității, 
procedura privind costul intern al calității, colectarea și analiza 
costurilor de calitate.  

 4   

 



5. Utilizarea costurilor de calitate: îmbunătățirea calității și a costurilor 
de calitate, costurile de calitate și planul strategic de afaceri, 
aplicarea costurilor de calitate pentru controlul furnizorilor etc.   

 4   

6. Îmbunătățirea calității și reducerea costurilor de calitate: filosofia de 
îmbunătățire a costurilor de calitate, analiza costurilor de calitate, 
costurile de calitate și centrul de profit, identificarea și rezolvarea 
problemelor pe echipe, reducerea costurilor de calitate a 
furnizorilor.   

 6   

      
      
      
      
      
      
      
      
Bibliografie 9   1.D.C.Wood, Principles of Quality Costs, fourth edition , Editor ASQ Quality Press, Published 2013, USA. 
2. L.T.Blank, A. J.Tarquin, Basics of Engineering Economy, Editor  McGraw-Hill Education, Published 2007, USA  
3. E.P.Degarmo, et al.., Engineering Economy; Editor Prentice Hall; Published 2002, USA 
4. J.Campanella, Principles of Quality Costs. Principles, Implementations and Use, third edition, Editor ASQC Milwaukee, 
Published 1999, USA     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.2 Activităţi aplicative 10 Număr de ore Metode de predare 
1. Sistemul de analiză a costurilor: costuri fixe, variabile și 

incrementale; costuri recurente și neprevăzute; costurile directe, 
indirecte și generale; costurile standard.   

 4    Aplicații, exemple, 
studii de caz practice   

2. Analiza costurilor de calitate: categorii de costuri de calitate (costuri 
de prevenire, costuri de evaluare, costuri interne, costuri 
externe), elemente de cost de calitate, baze de cost de calitate.  

 5   

3. Modele decalcul pentru costurile de calitate: P-A-F; Crosby; ABC, 
costul procesului; cheltuieli ocazionale sau necorporale etc.  

 5   

      
         
         
         
         
         
Bibliografie 11  1.C.Wood, Principles of Quality Costs, fourth edition , Editor ASQ Quality Press, Published 2013, USA. 
2. L.T.Blank, A. J.Tarquin, Basics of Engineering Economy, Editor  McGraw-Hill Education, Published 2007, USA  
3. E.P.Degarmo, et al.., Engineering Economy; Editor Prentice Hall; Published 2002, USA 
4. J.Campanella, Principles of Quality Costs. Principles, Implementations and Use, third edition, Editor ASQC Milwaukee, 
Published 1999, USA.   

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale 

şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

9 Cel puţin un un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei. De asemenea, cel puţin un titlu trebuie să se refere la o lucrare de referință pentru disciplină, lucrare de 
circulaţie naţională şi internaţională, existentă 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. 

 

                                                           





FIŞA DISCIPLINEI 1 

1. Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior   Universitatea Politehnica Timişoara 
1.2 Facultatea 2 / Departamentul 3  Management în Producţie şi Transporturi -  Management 
1.3 Catedra ▬ 
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod 4)  Inginerie şi Management / 207010 
1.5 Ciclul de studii  Master 
1.6 Programul de studii (denumire/cod/calificarea)  Ingineria şi Managementul Calităţii şi Competitivităţii  / 207010 

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei  6 Sigma pentru îmbunătățirea proceselor 
2.2 Titularul activităţilor de curs  Conf.dr.ing Adrian Pavel Pugna 
2.3 Titularul activităţilor aplicative 5  Conf.dr.ing Adrian Pavel Pugna 
2.4 Anul de studiu 6  1 2.5 Semestrul  2 2.6 Tipul de evaluare  E 2.7 Regimul disciplinei  DA 

3. Timp total estimat - ore pe semestru (activități directe (asistate integral), activități asistate parțial și activități neasistate 7)

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

3.1* Număr total de ore asistate 
integral/sem.  56  , din care: 3.2* ore curs 28 3.3* ore seminar/laborator/proiect  28 

3.4 Număr de ore asistate 
parțial/saptămână  , din care: 3.5 ore proiect, 

cercetare 
3.6 ore 
practică 

3.7 ore 
elaborare 
lucrare de 
disertație 

3.4* Număr total de ore asistate parțial/ 
semestru  , din care: 3.5* ore proiect 

cercetare 
3.6* ore 
practică 

3.7* ore 
elaborare 
lucrare de 
disertație 

3.8 Număr de ore activități neasistate/ 
săptămână 

 3,5  , din care: ore documentare suplimentară în bibliotecă, pe 
platformele electronice de specialitate și pe teren  1 

ore studiu individual după manual, suport de curs, 
bibliografie și notițe  1 

ore pregătire seminarii/laboratoare, elaborare teme de 
casă și referate, portofolii și eseuri  1,5 

3.8* Număr total de ore activități 
neasistate/ semestru 

 49  , din care: ore documentare suplimentară în bibliotecă, pe 
platformele electronice de specialitate și pe teren  14 

ore studiu individual după manual, suport de curs, 
bibliografie și notițe  14 

ore pregătire seminarii/laboratoare, elaborare teme de 
casă și referate, portofolii și eseuri  21 

3.9 Total ore/săptămână 8  7,5 
3.9* Total ore/semestru  105 
3.10 Număr de credite  5  

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum • 
4.2 de competenţe • 

1 Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3), actualizată pe baza Standardelor specifice ARACIS din decembrie 2016. 
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. 376/18.05.2016 sau în HG similare actualizate anual.
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 În cadrul UPT, numărul de ore de la rubricile 3.1*, 3.2*,…,3.9* se obțin prin înmulțirea cu 14 (săptămâni) a numărului de ore din rubricile 3.1, 3.2,…, 3.9. Informațiile din 
rubricile 3.1, 3.4 și 3.8 sunt chei de verificare folosite de ARACIS sub forma: (3.1)+(3.4) ≥ 28 ore/săpt. și (3.9) ≤ 40 ore/săpt. 
8 Numărul de ore total/săptămână se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.1, 3.4 şi 3.8. 



 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului •  Sală, laptop, videoproiector,tablă.  
5.2 de desfăşurare a activităţilor practice •  Sală, laptop, videoproiector, tablă.  

 
6. Competenţe la formarea cărora contribuie disciplina 

Competenţe 
specifice 

•  Masteranzii care studiază în cadrul acestui program vor putea să identifice și să utilizeze diferite instrumente 
și metodologii de îmbunătățire a calității și specifice competitivităţii, care sunt direct legate de companii și 
industrii alese de ei. Educația pe care o vor obține prin intermediul acestui program îi va pregăti să devină 
practicieni de vârf în oricare dintre numeroasele funcții tehnice și specializate, după cum este necesar în 
funcție de nevoile specifice ale industriei.  

Competențele 
profesionale în 
care se înscriu 
competențele 
specifice 

• C2 - Competențe de calcul statistic și utilizarea instrumentelor specifice calităţii şi competitivităţii 
în vederea analizei, prelucrării şi interpretării informaţiilor din sistemele inginereşti şi manageriale.   

• C 3 - Rezolvarea problemelor inginereşti şi manageriale specifice calităţii şi competitivităţii într-un 
mod creativ, eficient şi eficace. 

• C 4 - Analiza critică şi constructivă pentru îmbunătăţirea proiectelor, proceselor, sistemelor 
inginereşti şi manageriale.  

Competențele 
transversale în 
care se înscriu 
competențele 
specifice 

•  CT 1 - Dezvoltarea gândirii analitice, sintetice, comparative şi critice, a capacităţii de adaptare şi 
comunicare în situaţii şi condiţii diverse. 

• CT 2 - Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă interdisciplinară şi aplicarea de 
tehnici de relaţionare şi colaborare în cadrul echipei, demonstrarea spiritului de iniţiativă, a 
capacităţilor inovatoare, în mediile fizic şi virtual.  

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei 
•  Aplicarea "gândirii statistice" pentru evaluarea și îmbunătățirea capabilităţii și 

performanțelor proceselor prin înțelegerea ciclului de îmbunătățire continuă și a modului 
în care controlul statistic al proceselor contribuie la creșterea competitivității.  

7.2 Obiectivele specifice 
•  Invățarea a cum se selectează, defineşte, măsoară, analizează, îmbunătățeşte și 

controlează un proces existent prin aplicarea instrumentelor și tehnicilor Six Sigma, 
precum și a altor modele de îmbunătățire.  

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 
1. Şase Sigma, prezentare generală. Cele 5 elemente ale structurii de 

bază. 
 2   Prezentare in 

PowerPoint, exemple 
şi studii de caz.   2. Şase Sigma, conducere şi implementare.   2  

 3. Instrumente şi tehnici utilizate în Şase Sigma. Introducere în 
DMAIC şi alte modele de îmbunătăţire.    

 2  

 4. Faza „Defineşte”. 
• Construirea diagramei de proces, 
• Definerea scopului, objectivelor şi planificarea activităţilor, 
• Definerea procesului (diagrama de nivel înalt SIPOC) şi a  părţilor 

interesate, 
• Selectarea membrilor echipei, 
• Obţinerea autorizării din partea sponsorului, 
• Formarea şi pregătirea echipei.      

 4  

 5. Faza „Măsoară”. 
• Definire clară a procesului, 
• Definirea clară a metricilor, relativ la ieşirile procesului, 

 4  

 



•. Stabilirea bazei procesului pentru a se putea evalua în mod adecvat 
îmbunătăţirile aduse procesului, 

• Evaluarea sistemului de măsurare pentru a valida fiabilitatea datelor 
obţinute şi a trage concluziile corecte, 

 • Reprezentarea grafică a comportamentului procesului.    
 6. Faza „Analizează” 
 • Pentru procesele existente, se analizează fluxul valorii pentru a 

identifica modalităţi de eliminare a diferenţei între performanţa 
curentă şi cea dorită, 

• Analizarea surselor de variaţie care contribuie la diferenţele de mai 
sus (pentru DMAIC) sau care vor contribui la scăderea 
performanţei proiectării (pentru DMADV), 

• Determinarea factorilor determinanţi precum şi a celor corelaţi cu 
cerinţele clienţilor (CTQ, CTS, CTC) şi care influenţează 
semnificativ procesul sau proiectarea, după caz, 

• Utilizarea  tehnicilor de benchmarking pentru a evalua „cel mai bună 
din clasă” pentru produse sau servicii similare.       

 4  

 7. Faza „Îmbunătăţire / Proiectare” 
  • Implementarea noului sistem, 
. •  Definirea parametrilor optimi pentru noul sistem sau produs,  
  • Evaluarea riscurilor şi potenţialelor moduri de defectare pentru noul 

sistem, 

 4  

8. Faza „Control” 
 •  Conceperea unui nou Plan de Control, 
.• Validarea rezultatelor şi a noului Plan de Control.  

 2  

9. Legătura între Şase Sigma şi alte iniţiative manageriale.      2  
10. Probleme în implementarea demersului Şase Sigma. 1  
11. Întrebări practice în implementarea demersului Şase Sigma.    1  
      
      
      
Bibliografie 9     
1.Pyzdek, T and Keller, P.A., (2014)  -  The Six Sigma Handbook. A Complete Guide for Green Belts, Black Belts, and Managers 
at All Levels, Fourth Edition- Mc Graw Hill, New York. 
2. Pyzdek, T (2003)  - The Six Sigma Handbook. Revised and Expanded. A Complete Guide for Green Belts, Black Belts, and 
Managers at All Levels - Mc Graw Hill, New York. 
3. Park, S. H.,  (2003) – Six Sigma for  Quality and Productivity Promotion - Asian Productivity Organization. 
4. Brue, G., (2006) - Six sigma for Small Business -  Entrepreneur Media, Inc. 
5. Shina, G.S., (2002) - Six Sigma for Electronics Design and Manufacturing - Mc Graw Hill, New York. 
6. Yang, K and El-Haik, B., (2003) - Design for Six Sigma A Roadmap for Product Development - Mc Graw Hill, New York. 
7. Pyzdek, T. and Keller P.A., (2013)– The handbook for Quality Management. A Complete Guide to Operational Excellence - 
Second edition  - Mc Graw Hill, New York. 
8. Allen, T.T., (2006) – Introduction to Engineering Statistics and Six Sigma: Statistical Quality Control and Design of Experiments 
and Systems - Springer-Verlag Limited, USA  
9. Pugna, A.P., (2017) - Ingineria si Managementul Calititatii -http://www.mpt.upt.ro/resurse-utile/cursuri-si-seminarii.html. 
10. Pugna, A.P., (2017) - Optimizări în Ingineria și Managementul Calității. Six Sigma - http://www.mpt.upt.ro/resurse-utile/cursuri-
si-seminarii.html   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.2 Activităţi aplicative 10 Număr de ore Metode de predare 
 1. Selectarea unui proiect Şase Sigma fezabil.  
• Selectarea criteriilor cheie pentru proiect, 
• Declararea scopului proiectului, 
• Scrierea declaraţiei privind problema proiectului, 
• Scrierea declaraţiei privind obiectivele proiectului, 

4   Discuţii, întrebări şi 
rezolvare unei 
probleme specifice de 
îmbunătăţite utilizând 
metodologia DMAIC 

9 Cel puţin un un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei. De asemenea, cel puţin un titlu trebuie să se refere la o lucrare de referință pentru disciplină, lucrare de 
circulaţie naţională şi internaţională, existentă 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:”. 

 

                                                           



• Definirea metricilor cheie pentru Şase Sigma,
• Selectarea membrilor echipei Şase Sigma.

Şase Sigma. 

2. Faza „Definire”.
• Identificare problemelor din proces,
• Culegerea datelor de la client,
• Traducerea VOC (Vocea Clientului) in CTQs (Critice petru Calitate),
• Stabilirea metricilor de proiect,
• Elaborarea unui plan de proiect,
• Efectuarea unei revizii la incheierea fazei.

 4 

3. Faza „Măsoară”
• Selectare Y’s (ieşiri) şi identificare (intrări) X’s,
• Validarea sistemului de măsurare pentru Y’s şi X’s,
• Colectarea de noi date,
• Efectuarea unei revizii la încheierea fazei.

 4 

4. Faza „Analizează”
• Localizarea problemei,
• Stabilirea ipotezelor,
• Testarea ipotezelor  utilizând datele colectate în etapa anterioară,
• Analiza rezultatelor, concluzii,
• Efectuarea unei revizii la incheierea fazei.

 4 

5. Faza „Îmbunătăţire”
• Definirea problemei,
• Efectuarea experimentelor, colectarea şi analizarea datelor,
• Validarea rezultatelor,
• Efectuarea unei revizii la încheierea fazei.

 4 

6. Faya „Control”
• Utilizarea SPC – Controlul Statistic al Proceselor,
• Concepera unui nou Plan de Control,
• Efectuarea unei revizii la încheierea fazei..

 4 

7. Implementarea soluţiei.  2 
8. Revizuirea rezultatelor şi a îmbunătăţirii  2 

Bibliografie 11  
1.Pyzdek, T and Keller, P.A., (2014)  -  The Six Sigma Handbook. A Complete Guide for Green Belts, Black Belts, and Managers
at All Levels, Fourth Edition- Mc Graw Hill, New York. 
2. Brue, G., (2006) - Six sigma for Small Business -  Entrepreneur Media, Inc.
3. Yang, K and El-Haik, B., (2003) - Design for Six Sigma A Roadmap for Product Development - Mc Graw Hill, New York.
4. Potra, S., Izvercian, M., A. Pugna, A., Dahlgaard, J.J., (2017) -The HWWP, a refined IVA-Kano model for designing new
delightful products or services - Total Quality Management & Business Excellence (ISI) - Volume 27, Issue 1-2. 
5. Dahlgaard, J.J., Pugna, A.P., Potra, S., Negrea, R., Mocan, M., (2016) - A greenhouse approach for value cultivation - Total
Quality Management & Business Excellence  (ISI)- Volume 27, Issue 7-8. 
6. Potra, S., Pugna, A.P., (2015) - DFSS in marketing: designing an innovative value co-creation campaign -  Int. J. Six Sigma and
Competitive Advantage (SCOPUS) - Vol. 9, No. 1. 
7. Pugna, A., Potra, S., Negrea, R., Miclea, S., Mocan, M. (2016) - A Refined Quality Attribute Classification Model for New
Product and Service Strategic Design - Information Technology and Quantitative Management (ITQM 2016) Elsevier, Procedia 
Computer Science 91 (ISI), pg. 296 – 305. 
8. Pugna, A. P., Negrea, R., Miclea, S., (2016) - Using Six Sigma Methodology to Improve the Assembly Process in
an Automotive Company - SIM 2015 / 13th International Symposium in Management. Elsevier, Procedia - Social and Behavioral 
Sciences 221. (ISI), pg. 308 – 316 
9. Pugna, A.P., (2017) - Ingineria si Managementul Calititatii -http://www.mpt.upt.ro/resurse-utile/cursuri-si-seminarii.html.
10. Pugna, A.P., (2017) - Optimizări în Ingineria și Managementul Calității. Six Sigma - http://www.mpt.upt.ro/resurse-utile/cursuri-
si-seminarii.html 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale
şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

• The employers need specialists in Six Sigma for continuous improvement purposes. The knowledge and specific
competencies in this domain helps quality engineers/managers/directors in career development and cost 
control/performance improvement. 

10. Evaluare

11 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei. 

http://www.mpt.upt.ro/resurse-utile/cursuri-si-seminarii.html
http://www.mpt.upt.ro/resurse-utile/cursuri-si-seminarii.html
http://www.mpt.upt.ro/resurse-utile/cursuri-si-seminarii.html




FIŞA DISCIPLINEI 1 

1. Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea Politehnica Timişoara 
1.2 Facultatea 2 / Departamentul 3 Facultatea de Management în Producție și Transporturi/Management  
1.3 Catedra ▬ 
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod 4) Inginerie și Management/207010 
1.5 Ciclul de studii Master 
1.6 Programul de studii (denumire/cod/calificarea)  Ingineria și Managementul Calității și Competitivității / 207010  

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei  Managementul proceselor și leadership 
2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. dr. ing. Gabriela PROȘTEAN 
2.3 Titularul activităţilor aplicative 5 As.dr. Andra  DIACONESCU  
2.4 Anul de studiu 6 1  2.5 Semestrul 2 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DS 

3. Timp total estimat - ore pe semestru (activități directe (asistate integral), activități asistate parțial și activități neasistate 7)

3.1 Număr de ore asistate 
integral/săptămână 3   , din care: 3.2 ore curs 2 3.3 ore seminar/laborator/proiect 1 

3.1* Număr total de ore asistate 
integral/sem.  42  , din care: 3.2* ore curs 28 3.3* ore seminar/laborator/proiect 14 

3.4 Număr de ore asistate 
parțial/saptămână  , din care: 3.5 ore proiect, 

cercetare 
3.6 ore 
practică 

3.7 ore 
elaborare 
lucrare de 
disertație 

3.4* Număr total de ore asistate parțial/ 
semestru  , din care: 3.5* ore proiect 

cercetare 
3.6* ore 
practică 

3.7* ore 
elaborare 
lucrare de 
disertație 

3.8 Număr de ore activități neasistate/ 
săptămână 

2,5   , din care: ore documentare suplimentară în bibliotecă, pe 
platformele electronice de specialitate și pe teren  1 

ore studiu individual după manual, suport de curs, 
bibliografie și notițe  0,5 

ore pregătire seminarii/laboratoare, elaborare teme de 
casă și referate, portofolii și eseuri  1 

3.8* Număr total de ore activități 
neasistate/ semestru 

 35  , din care: ore documentare suplimentară în bibliotecă, pe 
platformele electronice de specialitate și pe teren  14 

ore studiu individual după manual, suport de curs, 
bibliografie și notițe  7 

ore pregătire seminarii/laboratoare, elaborare teme de 
casă și referate, portofolii și eseuri  14 

3.9 Total ore/săptămână 8  5,5   
3.9* Total ore/semestru  77  
3.10 Număr de credite   5  

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum • 
4.2 de competenţe • 

1 Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3), actualizată pe baza Standardelor specifice ARACIS din decembrie 2016. 
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. 376/18.05.2016 sau în HG similare actualizate anual.
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 În cadrul UPT, numărul de ore de la rubricile 3.1*, 3.2*,…,3.9* se obțin prin înmulțirea cu 14 (săptămâni) a numărului de ore din rubricile 3.1, 3.2,…, 3.9. Informațiile din 
rubricile 3.1, 3.4 și 3.8 sunt chei de verificare folosite de ARACIS sub forma: (3.1)+(3.4) ≥ 28 ore/săpt. și (3.9) ≤ 40 ore/săpt. 
8 Numărul de ore total/săptămână se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.1, 3.4 şi 3.8. 



 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului •  Materiale suport: proiector, laptop, tablă  
5.2 de desfăşurare a activităţilor practice • Laborator cu calculatoare și software , tablă 

 
6. Competenţe la formarea cărora contribuie disciplina 

Competenţe 
specifice 

•  Studenții de master înregistrați în acest program vor trebui să fie capabili să identifice și să utilizeze o 
varietate de metodologii și unelte specifice managementului proceselor și leadership, raportate direct 
la companiile sau industria în care doresc să lucreze. Informațiile primate prin acest program îi va 
pregăti să devină practicieni de top într-o vastă paletă de funcții tehnice sau specializate, după 
nevoile industriei.    

Competențele 
profesionale în 
care se înscriu 
competențele 
specifice 

•  C1 - Cunoaşterea şi aplicarea corectă şi adecvată a noţiunilor teoretice şi practice iniţiale şi avansate 
specifice domeniului şi specializării. 

•  C3 - Rezolvarea problemelor inginereşti şi manageriale specifice calităţii şi competitivităţii într-un mod 
creativ, eficient şi eficace. 

• C4 - Analiza critică şi constructivă pentru îmbunătăţirea proiectelor, proceselor, sistemelor inginereşti 
şi manageriale. 

• C5 - Determinarea și evaluarea factorilor critici de succes ai indicatorilor de competitivitate pentru 
organizații. 

Competențele 
transversale în 
care se înscriu 
competențele 
specifice 

•  CT1 - Dezvoltarea gândirii analitice, sintetice, comparative şi critice, a capacităţii de adaptare şi 
comunicare în situaţii şi condiţii diverse. 

• CT 2 - Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă interdisciplinară şi aplicarea de tehnici 
de relaţionare şi colaborare în cadrul echipei, demonstrarea spiritului de iniţiativă, a capacităţilor 
inovatoare, în mediile fizic şi virtual.  

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei 
• Obiectivul general este acela de a furniza toate uneltele și informașiile ncesare în 

redactarea unui plan strategic  pentru o organiza șie.   

7.2 Obiectivele specifice 
• Analiza intern ă și ex         

resurselor în aceast ă direcț ie.   

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 
Ciclul de via șș al proceselo       )  2   Prezentări, discuții, 

dezbaterii 
 Procesul de achizi șii (contr     

tehnice, legale și administrative, cerin șe de proiect) 

 2  

 Procesul de livrare (licita șii, lansarea de produse)  2  

Procesul sistemului ingineresc (determinarea cerin șe    

cerin șelor de sistem, proiectarea arhitecturii de sistem, integrarea 

sistemului și testarea acestuia    stemului). 

 4  

Procese suport pentru ciclul de via șș (verificare, documentare, 

configurarea managementului, managementul schimb ării )  

 2  

 Ciclul de viață al proceselor organizaționale (managementul 
proiectelor, managementul riscului, măsurări, îmbunătățirea 

 4  

 



proceselor) 
 Leadership (stiluri de conducere în procese, factori care influențează 

stilul de conducere, abilități de conducere  
 4  

Abilități de comunicare (proactivitate, conducere personală, 
managementul timpului, abilități de comunicare, empatie și 
sinergie, paradigma câștig-câștig)   

 4  

 Conducerea echipelor (managementul grupurilor, a conflictelor)   4  
      
      
      
      
      
Bibliografie 9   1. Automotive SPICE, Pocket guide, http://www.kuglermaag.com/fileadmin/05_CONTENT_PDF/2-10_automotive-

spice_version_3_pocketguide.pdf 

2. Gabriela Prostean, Management, ed Orizonturi Universitare, 2008 

3. Communication skills, course notes, http://www.mpt.upt.ro/doc/curs/gp/05.pdf  

4. Management and Marketing, course notes, http://www.mpt.upt.ro/doc/curs/gp/05.pdf   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.2 Activităţi aplicative 10 Număr de ore Metode de predare 
Configurarea de process în soft-ul ARIS product.  4  Laborator 

Procesul de verificare și documentare în ARIS Product software 4   
Abilități de comunicare (proactivitate, conducere personală, 

managementul timpului, abilități de comunicare, empatie și 
sinergie, paradigma câștig-câștig) 

 4  

Evaluare și examinare  2  
          
         
         
         
         
Bibliografie 11    
1. Automotive SPICE, Pocket guide, http://www.kuglermaag.com/fileadmin/05_CONTENT_PDF/2-10_automotive-

spice_version_3_pocketguide.pdf 

2. Gabriela Prostean, Management, ed Orizonturi Universitare, 2008 

3. Communication skills, course notes, http://www.mpt.upt.ro/doc/curs/gp/05.pdf  

4. Management and Marketing, course notes, http://www.mpt.upt.ro/doc/curs/gp/05.pdf 

5. ARIS product user guide,  https://www.ariscommunity.com/university/tutorial 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale 

şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

• Silabusul se adapteaz ă cerinț elor anga          .  

9 Cel puţin un un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei. De asemenea, cel puţin un titlu trebuie să se refere la o lucrare de referință pentru disciplină, lucrare de 
circulaţie naţională şi internaţională, existentă 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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https://www.ariscommunity.com/university/tutorial




FIŞA DISCIPLINEI 1 

1. Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea Politehnica Timisoara 

1.2 Facultatea 2 / Departamentul 3 Facultatea de Management in Productie si Transporturi / Departamentul de 
Management   

1.3 Catedra ▬ 
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod 4)  Inginerie si Management  / 207010 
1.5 Ciclul de studii  Master 
1.6 Programul de studii (denumire/cod/calificarea)  Ingineria și Managementul Calității și Competitivității / 207010 

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei Securitate si sanatate ocupationala 
2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. Anca DRAGHICI 
2.3 Titularul activităţilor aplicative 5 Prof. Anca DRAGHICI 
2.4 Anul de studiu 6 I  2.5 Semestrul  2 2.6 Tipul de evaluare  D 2.7 Regimul disciplinei  DA 

3. Timp total estimat - ore pe semestru (activități directe (asistate integral), activități asistate parțial și activități neasistate 7)

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

3.1* Număr total de ore asistate 
integral/sem.  56  , din care: 3.2* ore curs 28 3.3* ore seminar/laborator/proiect  28 

3.4 Număr de ore asistate 
parțial/saptămână  , din care: 3.5 ore proiect, 

cercetare 
3.6 ore 
practică 

3.7 ore 
elaborare 
lucrare de 
disertație 

3.4* Număr total de ore asistate parțial/ 
semestru  , din care: 3.5* ore proiect 

cercetare 
3.6* ore 
practică 

3.7* ore 
elaborare 
lucrare de 
disertație 

3.8 Număr de ore activități neasistate/ 
săptămână 

 3,5  , din care: ore documentare suplimentară în bibliotecă, pe 
platformele electronice de specialitate și pe teren  1 

ore studiu individual după manual, suport de curs, 
bibliografie și notițe 1  

ore pregătire seminarii/laboratoare, elaborare teme de 
casă și referate, portofolii și eseuri 1,5  

3.8* Număr total de ore activități 
neasistate/ semestru 

 49  , din care: ore documentare suplimentară în bibliotecă, pe 
platformele electronice de specialitate și pe teren  14 

ore studiu individual după manual, suport de curs, 
bibliografie și notițe  14 

ore pregătire seminarii/laboratoare, elaborare teme de 
casă și referate, portofolii și eseuri 21  

3.9 Total ore/săptămână 8 7.5    
3.9* Total ore/semestru  105   
3.10 Număr de credite  5  

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum • -
4.2 de competenţe • -

1 Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3), actualizată pe baza Standardelor specifice ARACIS din decembrie 2016. 
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. 376/18.05.2016 sau în HG similare actualizate anual.
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 În cadrul UPT, numărul de ore de la rubricile 3.1*, 3.2*,…,3.9* se obțin prin înmulțirea cu 14 (săptămâni) a numărului de ore din rubricile 3.1, 3.2,…, 3.9. Informațiile din 
rubricile 3.1, 3.4 și 3.8 sunt chei de verificare folosite de ARACIS sub forma: (3.1)+(3.4) ≥ 28 ore/săpt. și (3.9) ≤ 40 ore/săpt. 
8 Numărul de ore total/săptămână se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.1, 3.4 şi 3.8. 



 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

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

 
6. Competenţe la formarea cărora contribuie disciplina 

Competenţe 
specifice 

• Identificarea și caracterizarea sistemelor om-mașină-mediu din perspectiva principiilor, cunoștințelor și 
filosofiei ergonomiei, prin luarea în considerare a factorilor de risc pentru sănătatea și securitatea 
ocupațională  

• Elaborarea proiectelor de îmbunătățire continuă a locurilor de muncă / a sistemelor, ținând cont de 
perspectivele ergonomiei si de sănătatea și securitatea ocupațională 

• Dezvoltarea competențelor de lucru în echipe interdisciplinare și utilizarea metodelor și instrumentelor 
colaborative. Acestea vor sprijini dezvoltarea continuă a studenților pentru a satisface nevoile 
organizației privind îmbunătățirea ergonomica si din perspectiva sanatatii si securitatii muncii (inclusiv 
identificarea nevoilor de formare în procesul de învățare de-a lungul vieții)   

Competențele 
profesionale în 
care se înscriu 
competențele 
specifice 

• C1 – Cunoaşterea şi aplicarea corectă şi adecvată a noţiunilor teoretice şi practice iniţiale şi avansate 
specifice domeniului şi specializări.  

• C4 – Analiza critică şi constructivă pentru îmbunătăţirea proiectelor, proceselor, sistemelor inginereşti şi 
manageriale. 

• C5 - Determinarea și evaluarea factorilor critici de succes ai indicatorilor de competitivitate pentru organizaţii.   

Competențele 
transversale în 
care se înscriu 
competențele 
specifice 

• CT1 – Dezvoltarea gândirii analitice, sintetice, comparative şi critice, a capacităţii de adaptare şi comunicare 
în situaţii şi condiţii diverse. 

• CT3 - Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi utilizarea  eficientă, pentru dezvoltarea personală şi 
profesională, a surselor informaţionale şi de formare, atât în limba română, cât şi într-o limbă de circulaţie 
internaţională.   

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei 

•  Să prezinte informații și cunoștințe legate de studiul managementului 
securității/siguranței în ceea ce privește identificarea pericolelor, investigarea și 
formarea accidentelor, care să permită managerului de sănătate și securitate în 
muncă (SSM) să reducă costurile pentru întreprindere și industrie  

7.2 Obiectivele specifice 

• La finalizarea acestui curs, studenții vor putea: (1) să explice importanța SSM, 
inclusiv examinarea legislației relevante; (2) să descrie motivul producerii 
accidentelor de muncă și să examineze tipurile de boli profesionale, răniri și 
decese care pot apărea ca urmare a unui accident de muncă; (3) identificarea 
profesiilor implicate sau a riscurilor profesionale pentru sănătatea și siguranța la 
locul de muncă și discutarea unor obstacolele cu care acestea se confruntă; (4) 
descrierea metodelor și a modului de control/monitorizare pentru a preveni 
anumite probleme de SSM (abordarea riscurilor profesionale); (5) să comunice 
informații privind aspectele legate de SSM și să descrie elementele critice ale unui 
program de succes  in acest domeniu.  

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 
 Introducere in ergonomie si SSM  4    Ppt + filme video / 

laptop si videoproiector        Sistemul on-mașină-mediu – descrierea principalelor aspecte   6  
 Metode și mijloace de evaluare ergonomică  4   
Riscurile ocupationale si preventia lor   6   
Teorii privind cauzele accidentelor. Interventia    4  
Legislatia in domeniul SSM (OHSAS 18001). Legislatia română în 

domeniul sănătății și securității muncii.   
4   

 



      
      
      
      
      
      
      
      
Bibliografie 9   Draghici A., suport de curs / materiale de învățare (ppt + filme video) actualizat în fiecare an academic 
Informații disponibile la: www.iea.cc, https://www.cdc.gov/niosh/, https://osha.europa.eu/, http://ohshub.com  
Friend M. A. & Kohn J. P. (2007). Fundamentals of Occupational Safety and Health, 4th edition, Government Institutes An imprint 
of The Scarecrow Press, Inc. Lanham, Maryland - Toronto - Plymouth, UK 
Alli B. O. (2008). Fundamental principles of occupational health and safety, International Labour Office – Geneva. 
HSE (2006). Essentials of health and safety at work, The Office of Public Sector Information, Information Policy Team, Kew, 
Richmond, Surrey TW9 4DU 
Brauer, R. L. (2016). Safety and health for engineers. John Wiley & Sons.   
Mischke, C., Verbeek, J. H., Job, J., Morata, T. C., Alvesalo‐Kuusi, A., Neuvonen, K., ... & Pedlow, R. I. (2013). Occupational 
safety and health enforcement tools for preventing occupational diseases and injuries. The Cochrane Library 
Lundgren, R. E., & McMakin, A. H. (2013). Risk communication: A handbook for communicating environmental, safety, and health 
risks. John Wiley & Sons. 
Iavicoli, S. (2016). The new EU occupational safety and health strategic framework 2014–2020: objectives and challenges 
Draghici A (2005). Ergonomie – Noi abordari teoretice si aplicative, vol. I, Editura Politehnica Timisoara 
Draghici A. (2007). Ergonomie – Aspecte novatoare ale cercetarii ergonomice, vol. II,  , Editura Politehnica Timisoara   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.2 Activităţi aplicative 10 Număr de ore Metode de predare 
Metode și mijloace pentru evaluarea ergonomică    12   Studii de caz si ppt + 

filme video / laptop si 
videoproiector; 
software pentru 
evaluarea riscurilor  

 Exemple de bună practică în domeniul SSM din biblioteci digitale și 
comunități mari de specialiști și utilizatori 

 4  

 Comunicarea și informarea în domeniul SSM. Descrierea 
elementelor critice aferente unui program de succes în domeniul 
SSM  

4   

 Prezentarea si dezbaterea eseurilor realizate de studenți   4  
   4   ppt + filme video / 

laptop și 
videoproiector; 
prezentarea eseurilor 
(ppt), dezbateri și 
analize, evaluare 
încrucișată (peer-to-
peer review)   

         
         
         
         
Bibliografie 11  Draghici A., studii de caz (îndrumător cu aspecte metodologice) – formularea și rezolvarea problemelor (actualizat 
în fiecare an academic) 
Informații disponibile la: www.iea.cc, https://www.cdc.gov/niosh/, https://osha.europa.eu/, http://ohshub.com  
Friend M. A. & Kohn J. P. (2007). Fundamentals of Occupational Safety and Health, 4th edition, Government Institutes An imprint 
of The Scarecrow Press, Inc. Lanham, Maryland - Toronto - Plymouth, UK 
Alli B. O. (2008). Fundamental principles of occupational health and safety, International Labour Office – Geneva. 
HSE (2006). Essentials of health and safety at work, The Office of Public Sector Information, Information Policy Team, Kew, 
Richmond, Surrey TW9 4DU 
Brauer, R. L. (2016). Safety and health for engineers. John Wiley & Sons.   

9 Cel puţin un un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei. De asemenea, cel puţin un titlu trebuie să se refere la o lucrare de referință pentru disciplină, lucrare de 
circulaţie naţională şi internaţională, existentă 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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Mischke, C., Verbeek, J. H., Job, J., Morata, T. C., Alvesalo‐Kuusi, A., Neuvonen, K., ... & Pedlow, R. I. (2013). Occupational 
safety and health enforcement tools for preventing occupational diseases and injuries. The Cochrane Library 
Lundgren, R. E., & McMakin, A. H. (2013). Risk communication: A handbook for communicating environmental, safety, and health 
risks. John Wiley & Sons. 
Iavicoli, S. (2016). The new EU occupational safety and health strategic framework 2014–2020: objectives and challenges 
Draghici A (2005). Ergonomie – Noi abordari teoretice si aplicative, vol. I, Editura Politehnica Timisoara 
Draghici A. (2007). Ergonomie – Aspecte novatoare ale cercetarii ergonomice, vol. II,  , Editura Politehnica Timisoara   

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale 

şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

• Managementul sănătății și securității muncii este de interes major pentru multe organizații și asociații profesionale, cum 
ar fi: ILO, OCDE, NIOSH etc.. Acestea au dezvoltat programe de formare profesională dedicate acestui subiect 

• Conținutul cursului și problemele sale sunt perfect aliniate așteptărilor angajaților, deoarece absolvenții vor cunoaște 
(recunosc și corectează reacția) problemele SSM care sunt corelate cu producerea / livrarea produselor / serviciilor și 
exploatarea sistemelor tehnice. 

• Cursuri similare sunt incluse în programe de masterat și postuniversitare de la Universitatea de Tehnologie din Poznan 
(PL), Universitatea din Birmingham (Marea Britanie), Universitatea Middlesex din Londra (UK), Universitatea Tehnică 
Kungliga (SE), Universitatea Aix-Marseille (FR) ), Grenoble INP (FR), Universitatea de Științe Aplicate din Dusseldorf 
(DE), Universitatea din Africa de Sud, Universitatea QUT Australia, Universitatea Conell (SUA), Institutul de Tehnologie 
din Florida, Universitatea Chineză din Hong Kong, Politechnica Universitatea din Hong Kong (China), Universitatea 
Simon Fraser (Canada) etc.   

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 12 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din 
nota finală 

10.4 Curs 

  6 întrebări relative la 
aspectele teoretico 
prezentate ți explicate la 
orele de curs   

 2 examene parțiale (evaluări distribuite ED1 
+ ED2 = 2 teste) in sapt. 7 si 14 a 
semestrului. Fiecare test de evaluare are 
durata de 1 oră.  

 0,5  

10.5 Activităţi aplicative  
S:    Rezolvarea studiilor de 
caz și realizarea-prezentarea 
eseului (ppt)   

 Evaluarea studiilor de caz si a eseului (modul 
de formulare a concluziilor pe baza 
argumentelor oferite)  

0,5   

 L:             
 P:             
 Pr:                 
 Tc-R13:           
10.6 Standard minim de performanţă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică 

stăpânirea lui) 14 
•  Examinarea și rezolvarea problemelor teoretice (raspuns la minim 3 întrebări rezolvate – CURS), precum și evaluarea 

corectitudinii răspunsurilor cu nota min. 5 
• Rezolvarea completă a studiilor de caz și realizarea-prezentarea eseului (evaluarea globală cu nota min. 5) - SEMINAR  
 
 
 

Data completării Titular de curs 
(semnătura) 

Titular activităţi aplicative 
(semnătura) 

  
…………………….……… 

 
…………………….……… 

 
 
Director de departament 

(semnătura) Data avizării în Consiliul Facultăţii15 Decan 
(semnătura) 

 
…………………….……… 

     
…………………….……… 

12 Fișele disciplinelor trebuie să conțină procedura de evaluare a disciplinei cu precizarea criteriilor, a metodelor și a formelor de evaluare, precum și cu precizarea 
ponderilor atribuite acestora în nota finală. Criteriile de evaluare trebuie să corespundă tuturor activităților prevăzute în planul de învățământ (curs, seminar, laborator, 
proiect), precum și formelor de verificare pe parcurs (teme de casă, referate ș.a.) 
13 Tc-R=teme de casă - Referate 
14 Pentru acest punct se recomandă consultarea “Ghidului de completare a Fișei disciplinei” de la adresa: 
http://univagora.ro/m/filer_public/2012/10/21/ghid_de_completare_fisa_disciplinei.pdf  
15 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 DISCIPLINEI 1 

1. Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea Politehnica Timisoara 

1.2 Facultatea 2 / Departamentul 3 Facultatea de Management in Productie si Transporturi / Departamentul de 
Management   

1.3 Catedra ▬ 
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod 4)  Inginerie si Management  / 207010 
1.5 Ciclul de studii  Master 
1.6 Programul de studii (denumire/cod/calificarea)  Ingineria și Managementul Calității și Competitivității / 207010 

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei Managementul stresului și Ergonomie 
2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. Anca DRAGHICI 
2.3 Titularul activităţilor aplicative 5 Prof. Anca DRAGHICI 
2.4 Anul de studiu 6 I  2.5 Semestrul  2 2.6 Tipul de evaluare  D 2.7 Regimul disciplinei  DA 

3. Timp total estimat - ore pe semestru (activități directe (asistate integral), activități asistate parțial și activități neasistate 7)

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

3.1* Număr total de ore asistate 
integral/sem.  56  , din care: 3.2* ore curs 28 3.3* ore seminar/laborator/proiect  28 

3.4 Număr de ore asistate 
parțial/saptămână  , din care: 3.5 ore proiect, 

cercetare 
3.6 ore 
practică 

3.7 ore 
elaborare 
lucrare de 
disertație 

3.4* Număr total de ore asistate parțial/ 
semestru  , din care: 3.5* ore proiect 

cercetare 
3.6* ore 
practică 

3.7* ore 
elaborare 
lucrare de 
disertație 

3.8 Număr de ore activități neasistate/ 
săptămână 

 3,5  , din care: ore documentare suplimentară în bibliotecă, pe 
platformele electronice de specialitate și pe teren  1 

ore studiu individual după manual, suport de curs, 
bibliografie și notițe 1  

ore pregătire seminarii/laboratoare, elaborare teme de 
casă și referate, portofolii și eseuri 1,5  

3.8* Număr total de ore activități 
neasistate/ semestru 

 49  , din care: ore documentare suplimentară în bibliotecă, pe 
platformele electronice de specialitate și pe teren  14 

ore studiu individual după manual, suport de curs, 
bibliografie și notițe  14 

ore pregătire seminarii/laboratoare, elaborare teme de 
casă și referate, portofolii și eseuri 21  

3.9 Total ore/săptămână 8 7.5    
3.9* Total ore/semestru  105   
3.10 Număr de credite  5  

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum • -
4.2 de competenţe • -

1 Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3), actualizată pe baza Standardelor specifice ARACIS din decembrie 2016. 
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. 376/18.05.2016 sau în HG similare actualizate anual.
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 În cadrul UPT, numărul de ore de la rubricile 3.1*, 3.2*,…,3.9* se obțin prin înmulțirea cu 14 (săptămâni) a numărului de ore din rubricile 3.1, 3.2,…, 3.9. Informațiile din 
rubricile 3.1, 3.4 și 3.8 sunt chei de verificare folosite de ARACIS sub forma: (3.1)+(3.4) ≥ 28 ore/săpt. și (3.9) ≤ 40 ore/săpt. 
8 Numărul de ore total/săptămână se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.1, 3.4 şi 3.8. 



 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

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

 
6. Competenţe la formarea cărora contribuie disciplina 

Competenţe 
specifice 

• Identificarea și caracterizarea sistemelor om-mașină-mediu din perspectiva principiilor, cunoștințelor și 
filosofiei ergonomiei, prin luarea în considerare a probabilității de apariție și a impactului factorilor de 
risc pentru sănătatea și securitatea ocupațională (riscuri și managementul stresului) 

• Elaborarea proiectelor de îmbunătățire continuă a locurilor de muncă / sistemelor, ținând cont de 
perspectiva ergonomiei  

• Dezvoltarea competențelor de lucru în echipe interdisciplinare și utilizarea metodelor și instrumentelor 
colaborative. Acestea vor sprijini dezvoltarea continuă a studenților pentru a satisface nevoile 
organizației privind îmbunătățirea ergonomică continuă (inclusiv identificarea nevoilor de formare în 
procesul de învățare de-a lungul vieții)   

Competențele 
profesionale în 
care se înscriu 
competențele 
specifice 

• C1 – Cunoaşterea şi aplicarea corectă şi adecvată a noţiunilor teoretice şi practice iniţiale şi avansate 
specifice domeniului şi specializări.  

• C4 – Analiza critică şi constructivă pentru îmbunătăţirea proiectelor, proceselor, sistemelor inginereşti şi 
manageriale. 

• C5 - Determinarea și evaluarea factorilor critici de succes ai indicatorilor de competitivitate pentru organizaţii.   

Competențele 
transversale în 
care se înscriu 
competențele 
specifice 

• CT1 – Dezvoltarea gândirii analitice, sintetice, comparative şi critice, a capacităţii de adaptare şi comunicare 
în situaţii şi condiţii diverse. 

• CT3 - Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi utilizarea  eficientă, pentru dezvoltarea personală şi 
profesională, a surselor informaţionale şi de formare, atât în limba română, cât şi într-o limbă de circulaţie 
internaţională.   

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei 

•  Să prezinte informații și cunoștințe legate de știința ergonomiei și managementul 
stresului care să permită crearea condițiilor pentru bunăstarea la locul de muncă 
și care să permită managerului de sănătate și securitate în muncă (SSM) să 
reducă costurile pentru întreprindere și industrie  

7.2 Obiectivele specifice 

• La finalizarea acestui curs, studenții vor putea: (1) să explice importanța 
ergonomiei, inclusiv să se raporteze la standarde și norme relevante ale 
domeniului; (2) să descrie motivația și necesitatea intervenției ergonomice și să 
examineze soluțiile fezabile pentru bunăstarea la locul de muncă; (3) să identifice 
profesiile implicate și riscurile profesionale privind sănătatea și siguranța la locul 
de muncă și discutarea unora dintre obstacolele cu care aceștia se confruntă; (4) 
descrierea metodelor și modului de control/monitorizarea pentru a preveni 
problemele legate de managementul stresului profesionist, relativ la ergonomia 
ocupațională (securitatea și sănătatea ocupațională); (5) să comunice informații 
privind ergonomia ocupațională, securitatea și sănătatea ocupațională și să 
descrie elementele critice ale unui program de succes în domeniul securității și 
sănătății ocupaționale.  

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 
 Introducere in ergonomie si SSM  4    Ppt + filme video / 

laptop si videoproiector        Sistemul on-mașină-mediu – descrierea principalelor aspecte   6  
 Metode și mijloace de evaluare ergonomică  4   
Riscurile ocupationale si preventia lor   6   
Managementul stresului    8  
     

 



      
      
      
      
      
      
      
      
Bibliografie 9   Draghici A., suport de curs / materiale de învățare (ppt + filme video) actualizat în fiecare an academic 
Informații disponibile la: www.iea.cc, https://www.cdc.gov/niosh/, https://osha.europa.eu/, http://ohshub.com  
Salvendy, G. (2012). Handbook of human factors and ergonomics. John Wiley & Sons. 
Hendrick, H. W., & Kleiner, B. (Eds.). (2016). Macroergonomics: theory, methods, and applications. CRC Press. 
Quick, J. C., Wright, T. A., Adkins, J. A., Nelson, D. L., & Quick, J. D. (2013). Preventive stress management in organizations. 
American Psychological Association. 
Greenberg, J. S. (2017). Comprehensive stress management. McGraw-Hill Education. 
Friend M. A. & Kohn J. P. (2007). Fundamentals of Occupational Safety and Health, 4th edition, Government Institutes An imprint 
of The Scarecrow Press, Inc. Lanham, Maryland - Toronto - Plymouth, UK 
Alli B. O. (2008). Fundamental principles of occupational health and safety, International Labour Office – Geneva. 
HSE (2006). Essentials of health and safety at work, The Office of Public Sector Information, Information Policy Team, Kew, 
Richmond, Surrey TW9 4DU 
Brauer, R. L. (2016). Safety and health for engineers. John Wiley & Sons.   
Mischke, C., Verbeek, J. H., Job, J., Morata, T. C., Alvesalo‐Kuusi, A., Neuvonen, K., ... & Pedlow, R. I. (2013). Occupational 
safety and health enforcement tools for preventing occupational diseases and injuries. The Cochrane Library 
Lundgren, R. E., & McMakin, A. H. (2013). Risk communication: A handbook for communicating environmental, safety, and health 
risks. John Wiley & Sons. 
Iavicoli, S. (2016). The new EU occupational safety and health strategic framework 2014–2020: objectives and challenges 
Draghici A (2005). Ergonomie – Noi abordari teoretice si aplicative, vol. I, Editura Politehnica Timisoara 
Draghici A. (2007). Ergonomie – Aspecte novatoare ale cercetarii ergonomice, vol. II, Editura Politehnica Timisoara   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.2 Activităţi aplicative 10 Număr de ore Metode de predare 
Metode și mijloace pentru evaluarea ergonomică    12   Studii de caz si ppt + 

filme / laptop + 
videoproiector; 
software evaluarea 
riscurilor, teste manag. 
stresului  

 Exemple de bună practică în domeniul ergonomiei și SSM din 
biblioteci digitale și comunități mari de specialiști și utilizatori 

 4  

 Metode și mijloace în managementul stresului   4   
Comunicarea și informarea în domeniul ergonomiei ocupaționale. 

Descrierea elementelor critice aferente unui program de succes  
 4  

 Prezentarea si dezbaterea eseurilor realizate de studenți   4   ppt + filme / laptop + 
videoproiector; 
prezentarea eseuri 
(ppt), dezbateri și 
analize, evaluare 
încrucișată   

         
         
         
         

9 Cel puţin un un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei. De asemenea, cel puţin un titlu trebuie să se refere la o lucrare de referință pentru disciplină, lucrare de 
circulaţie naţională şi internaţională, existentă 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.iea.cc/
https://www.cdc.gov/niosh/
https://osha.europa.eu/
http://ohshub.com/


Bibliografie 11  Draghici A., studii de caz (îndrumător cu aspecte metodologice) – formularea și rezolvarea problemelor (actualizat 
în fiecare an academic) 
Informații disponibile la: www.iea.cc, https://www.cdc.gov/niosh/, https://osha.europa.eu/, http://ohshub.com  
Salvendy, G. (2012). Handbook of human factors and ergonomics. John Wiley & Sons. 
Hendrick, H. W., & Kleiner, B. (Eds.). (2016). Macroergonomics: theory, methods, and applications. CRC Press. 
Quick, J. C., Wright, T. A., Adkins, J. A., Nelson, D. L., & Quick, J. D. (2013). Preventive stress management in organizations. 
American Psychological Association. 
Greenberg, J. S. (2017). Comprehensive stress management. McGraw-Hill Education. 
Friend M. A. & Kohn J. P. (2007). Fundamentals of Occupational Safety and Health, 4th edition, Government Institutes An imprint 
of The Scarecrow Press, Inc. Lanham, Maryland - Toronto - Plymouth, UK 
Alli B. O. (2008). Fundamental principles of occupational health and safety, International Labour Office – Geneva. 
HSE (2006). Essentials of health and safety at work, The Office of Public Sector Information, Information Policy Team, Kew, 
Richmond, Surrey TW9 4DU 
Brauer, R. L. (2016). Safety and health for engineers. John Wiley & Sons.   
Mischke, C., Verbeek, J. H., Job, J., Morata, T. C., Alvesalo‐Kuusi, A., Neuvonen, K., ... & Pedlow, R. I. (2013). Occupational 
safety and health enforcement tools for preventing occupational diseases and injuries. The Cochrane Library 
Lundgren, R. E., & McMakin, A. H. (2013). Risk communication: A handbook for communicating environmental, safety, and health 
risks. John Wiley & Sons. 
Iavicoli, S. (2016). The new EU occupational safety and health strategic framework 2014–2020: objectives and challenges 
Draghici A (2005). Ergonomie – Noi abordari teoretice si aplicative, vol. I, Editura Politehnica Timisoara 
Draghici A. (2007). Ergonomie – Aspecte novatoare ale cercetarii ergonomice, vol. II,  , Editura Politehnica Timisoara   

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale 

şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

• Ergonomia este de interes major pentru multe organizații și asociații profesionale, cum ar fi: ILO, OCDE, NIOSH etc.. 
Acestea au dezvoltat programe de formare profesională dedicate acestui subiect. 

• Conținutul cursului și problemele sale sunt perfect aliniate așteptărilor angajaților, deoarece absolvenții vor cunoaște 
(recunosc și corectează reacția) problemele legate de ergonomia ocupațională și problemele de sănătate și securitate 
în muncă, care sunt corelate cu producerea / livrarea produselor / serviciilor și exploatarea sistemelor tehnice. 

• Cursuri similare sunt incluse în programe de masterat și postuniversitare de la Universitatea de Tehnologie din Poznan 
(PL), Universitatea din Birmingham (Marea Britanie), Universitatea Middlesex din Londra (UK), Universitatea Tehnică 
Kungliga (SE), Universitatea Aix-Marseille (FR) ), Grenoble INP (FR), Universitatea de Științe Aplicate din Dusseldorf 
(DE), Universitatea din Africa de Sud, Universitatea QUT Australia, Universitatea Conell (SUA), Institutul de Tehnologie 
din Florida, Universitatea Chineză din Hong Kong, Politechnica Universitatea din Hong Kong (China), Universitatea 
Simon Fraser (Canada) etc.   

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 12 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din 
nota finală 

10.4 Curs 
  6 întrebări ref. la aspectele 
teoretice prezentate și 
explicate la curs   

 2 examene parțiale (evaluări distribuite ED1 
+ ED2 = 2 teste) in sapt. 7 si 14 a 
semestrului. Fiecare test de evaluare are 
durata de 1 oră.  

 0,5  

10.5 Activităţi aplicative  

S:    Rezolvarea studiilor de 
caz, rezultatele testelor și 
realizarea-prezentarea 
eseului (ppt)   

 Evaluarea studiilor de caz si a eseului (modul 
de formulare a concluziilor pe baza 
argumentelor oferite)  

0,5   

 L:             
 P:             
 Pr:                 
 Tc-R13:           
10.6 Standard minim de performanţă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică 

stăpânirea lui) 14 
•  Examinarea și rezolvarea problemelor teoretice (răspuns la minim 3 întrebări rezolvate – CURS), precum și evaluarea 

corectitudinii răspunsurilor cu nota min. 5 
• Rezolvarea completă a studiilor de caz și realizarea-prezentarea eseului (evaluarea globală cu nota min. 5) - SEMINAR  
 
 

11 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei. 
12 Fișele disciplinelor trebuie să conțină procedura de evaluare a disciplinei cu precizarea criteriilor, a metodelor și a formelor de evaluare, precum și cu precizarea 
ponderilor atribuite acestora în nota finală. Criteriile de evaluare trebuie să corespundă tuturor activităților prevăzute în planul de învățământ (curs, seminar, laborator, 
proiect), precum și formelor de verificare pe parcurs (teme de casă, referate ș.a.) 
13 Tc-R=teme de casă - Referate 
14 Pentru acest punct se recomandă consultarea “Ghidului de completare a Fișei disciplinei” de la adresa: 
http://univagora.ro/m/filer_public/2012/10/21/ghid_de_completare_fisa_disciplinei.pdf  

 

                                                           

http://www.iea.cc/
https://www.cdc.gov/niosh/
https://osha.europa.eu/
http://ohshub.com/
http://univagora.ro/m/filer_public/2012/10/21/ghid_de_completare_fisa_disciplinei.pdf




FIŞA DISCIPLINEI 1 

1. Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea Politehnica Timișoara 

1.2 Facultatea 2 / Departamentul 3  Facultatea de Management În Producție Și Transporturi / Departamentul 
Management   

1.3 Catedra ▬ 
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod 4)  Inginerie și Management / 207010  
1.5 Ciclul de studii  Master 
1.6 Programul de studii (denumire/cod/calificarea)  Ingineria și Managementul Calității și Competitivității / 207010 

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei  Practica 2 
2.2 Titularul activităţilor de curs 
2.3 Titularul activităţilor aplicative 5  Conf.Dr. ing. Adrian Pavel Pugna 
2.4 Anul de studiu 6  1 2.5 Semestrul  2 2.6 Tipul de evaluare  D  2.7 Regimul disciplinei  DS 

3. Timp total estimat - ore pe semestru (activități directe (asistate integral), activități asistate parțial și activități neasistate 7)

3.1 Număr de ore asistate 
integral/săptămână  , din care: 3.2 ore curs 3.3 ore seminar/laborator/proiect 

3.1* Număr total de ore asistate 
integral/sem.  , din care:   3.2* ore curs 3.3* ore seminar/laborator/proiect 

3.4 Număr de ore asistate 
parțial/saptămână 14   , din care: 3.5 ore proiect, 

cercetare 
3.6 ore 
practică 14  

3.7 ore 
elaborare 
lucrare de 
disertație 

3.4* Număr total de ore asistate parțial/ 
semestru 

 196  , din 
care: 

3.5* ore proiect 
cercetare 

3.6* ore 
practică 

19
6  

3.7* ore 
elaborare 
lucrare de 
disertație 

3.8 Număr de ore activități neasistate/ 
săptămână 

 , din care: ore documentare suplimentară în bibliotecă, pe 
platformele electronice de specialitate și pe teren 
ore studiu individual după manual, suport de curs, 
bibliografie și notițe 
ore pregătire seminarii/laboratoare, elaborare teme de 
casă și referate, portofolii și eseuri 

3.8* Număr total de ore activități 
neasistate/ semestru 

 , din care: ore documentare suplimentară în bibliotecă, pe 
platformele electronice de specialitate și pe teren 
ore studiu individual după manual, suport de curs, 
bibliografie și notițe 
ore pregătire seminarii/laboratoare, elaborare teme de 
casă și referate, portofolii și eseuri 

3.9 Total ore/săptămână 8 14  
3.9* Total ore/semestru  196 
3.10 Număr de credite  10  

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum • 
4.2 de competenţe • 

1 Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3), actualizată pe baza Standardelor specifice ARACIS din decembrie 2016. 
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. 376/18.05.2016 sau în HG similare actualizate anual.
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 În cadrul UPT, numărul de ore de la rubricile 3.1*, 3.2*,…,3.9* se obțin prin înmulțirea cu 14 (săptămâni) a numărului de ore din rubricile 3.1, 3.2,…, 3.9. Informațiile din 
rubricile 3.1, 3.4 și 3.8 sunt chei de verificare folosite de ARACIS sub forma: (3.1)+(3.4) ≥ 28 ore/săpt. și (3.9) ≤ 40 ore/săpt. 
8 Numărul de ore total/săptămână se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.1, 3.4 şi 3.8. 



 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

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

 
6. Competenţe la formarea cărora contribuie disciplina 

Competenţe 
specifice 

 Să poată identifica și utiliza diverse instrumente și metodologii specifice care au legătură directă cu 
companiile și industriile alese de ele. Să se pregătească să devină lideri în orice domeniu al unui număr mare 
de funcții tehnice și specializate, după cum este necesar în funcție de nevoile specifice ale industriei 
•  

Competențele 
profesionale în 
care se înscriu 
competențele 
specifice 

•  C1 - Cunoaşterea şi aplicarea corectă şi adecvată a noţiunilor teoretice şi practice iniţiale şi avansate 
specifice domeniului şi specializării. 

• C2 – Utilizarea calculului statistic și a instrumentelor specifice calităţii şi competitivităţii în 
vederea analizei, prelucrării şi interpretării informaţiilor din sistemele inginereşti şi manageriale 

• C3 - Rezolvarea de probleme inginereşti şi manageriale specifice calităţii şi competitivităţii într-
un mod creativ, eficient şi eficace 

• C4 - Analiza critică şi constructivă pentru îmbunătăţirea proiectelor, proceselor, sistemelor inginereşti şi 
manageriale. 

• C5 - Determinarea și evaluarea factorilor critici de succes ai indicatorilor de competitivitate pentru organizații.   
Competențele 
transversale în 
care se înscriu 
competențele 
specifice 

•  CT1 – Dezvoltarea gândirii analitice, sintetice, comparative şi critice, a capacităţii de adaptare şi comunicare 
în situaţii şi condiţii diverse.  

• CT2 - Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă interdisciplinară şi aplicarea de tehnici de 
relaţionare şi colaborare în cadrul echipei, demonstrarea spiritului de iniţiativă, a capacităţilor inovatoare, în 
mediile fizic şi virtual.  

• CT3 – Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi utilizarea eficientă, pentru dezvoltarea personală şi 
profesională, a surselor informaţionale şi de formare, atât în limba română, cât şi într-o limbă de circulaţie 
internaţională.   

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei •  Să sintetizeze și să prezinte conceptele, instrumentele, metodele și modelele 
specifice pentru o gândire pragmatică și inginerească.   

7.2 Obiectivele specifice 

 Înțelegerea fenomenelor și problemelor întreprinderilor; 
• Evaluarea situației manageriale și inginerești a întreprinderilor și identificarea măsurilor 
adecvate pentru îmbunătățirea acesteia; 
• Dezvoltarea abilității de a analiza conținutul proceselor de luare a deciziilor manageriale 

și inginerești.   
 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 
      
     
     
     
     
     
     
     
     
      
      
      

 



      
      
Bibliografie 9   .   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.2 Activităţi aplicative 10 Număr de ore Metode de predare 
Elaborarea unui raport de practică cu subiecte din costurile calității 

și/sau 6 sigma intr-o companie    
 196  Studii de caz   

     
     
     
        
       
         
         
         
Bibliografie 11   Cursurile din semestrul 3    

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale 

şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

•  Menținerea contactelor regulate cu mediul de afaceri, în special prin realizarea anuală a cercetărilor aplicate 
în firme prin elaborarea proiectelor de practică.   

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 12 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din 
nota finală 

10.4 Curs           
10.5 Activităţi aplicative  S:             
 L:            

 

P:    Abilitatea de a folosi 
metode specifice, modele 
specifice și prezentarea 
soluțiilor propuse   

 Prezentarea / susținerea orală a soluțiilor / 
concluziilor / concluziilor propuse, răspunsuri 
la întrebări 
  

50%   

 Pr:   Calitatea raportului de 
practică         Evaluare raport  50%   

 Tc-R13:           
10.6 Standard minim de performanţă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică 

stăpânirea lui) 14 

9 Cel puţin un un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei. De asemenea, cel puţin un titlu trebuie să se refere la o lucrare de referință pentru disciplină, lucrare de 
circulaţie naţională şi internaţională, existentă 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. 
12 Fișele disciplinelor trebuie să conțină procedura de evaluare a disciplinei cu precizarea criteriilor, a metodelor și a formelor de evaluare, precum și cu precizarea 
ponderilor atribuite acestora în nota finală. Criteriile de evaluare trebuie să corespundă tuturor activităților prevăzute în planul de învățământ (curs, seminar, laborator, 
proiect), precum și formelor de verificare pe parcurs (teme de casă, referate ș.a.) 
13 Tc-R=teme de casă - Referate 

 

                                                           





FIŞA DISCIPLINEI 1 

1. Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea Politehnica Timişoara 
1.2 Facultatea 2 / Departamentul 3  Facultatea Management în Producţie şi Transporturi / Management 
1.3 Catedra ▬ 
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod 4)  Inginerie şi Management / 207010 
1.5 Ciclul de studii  Master 
1.6 Programul de studii (denumire/cod/calificarea)  Ingineria şi Managementul Calităţii şi Competitivităţii / 207010 

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei  Mentenanţă Totală Productivă 
2.2 Titularul activităţilor de curs  Conf.dr.ing. Adrian Pavel Pugna 
2.3 Titularul activităţilor aplicative 5  Conf.dr.ing Adrian Pavel Pugna 
2.4 Anul de studiu 6  2 2.5 Semestrul  1 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei  DS 

3. Timp total estimat - ore pe semestru (activități directe (asistate integral), activități asistate parțial și activități neasistate 7)

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

3.1* Număr total de ore asistate 
integral/sem.  56  , din care: 3.2* ore curs 28 3.3* ore seminar/laborator/proiect  28 

3.4 Număr de ore asistate 
parțial/saptămână  , din care: 3.5 ore proiect, 

cercetare 
3.6 ore 
practică 

3.7 ore 
elaborare 
lucrare de 
disertație 

3.4* Număr total de ore asistate parțial/ 
semestru  , din care: 3.5* ore proiect 

cercetare 
3.6* ore 
practică 

3.7* ore 
elaborare 
lucrare de 
disertație 

3.8 Număr de ore activități neasistate/ 
săptămână 

3,5  , din care: ore documentare suplimentară în bibliotecă, pe 
platformele electronice de specialitate și pe teren  1 

ore studiu individual după manual, suport de curs, 
bibliografie și notițe  1 

ore pregătire seminarii/laboratoare, elaborare teme de 
casă și referate, portofolii și eseuri  1,5 

3.8* Număr total de ore activități 
neasistate/ semestru 

 49  , din care: ore documentare suplimentară în bibliotecă, pe 
platformele electronice de specialitate și pe teren  14 

ore studiu individual după manual, suport de curs, 
bibliografie și notițe  14 

ore pregătire seminarii/laboratoare, elaborare teme de 
casă și referate, portofolii și eseuri  21  

3.9 Total ore/săptămână 8  7,5  
3.9* Total ore/semestru  105 
3.10 Număr de credite   5  

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum • 
4.2 de competenţe • 

1 Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3), actualizată pe baza Standardelor specifice ARACIS din decembrie 2016. 
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. 376/18.05.2016 sau în HG similare actualizate anual.
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 În cadrul UPT, numărul de ore de la rubricile 3.1*, 3.2*,…,3.9* se obțin prin înmulțirea cu 14 (săptămâni) a numărului de ore din rubricile 3.1, 3.2,…, 3.9. Informațiile din 
rubricile 3.1, 3.4 și 3.8 sunt chei de verificare folosite de ARACIS sub forma: (3.1)+(3.4) ≥ 28 ore/săpt. și (3.9) ≤ 40 ore/săpt. 
8 Numărul de ore total/săptămână se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.1, 3.4 şi 3.8. 



 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului •  Sală, laptop, videoproiector, tablă  
5.2 de desfăşurare a activităţilor practice •  Sală, laptop, videoproiector, tablă  

 
6. Competenţe la formarea cărora contribuie disciplina 

Competenţe 
specifice 

• Studenții masteranzi înscriși în acest program vor putea identifica și utiliza diferite instrumente și metodologii 
de îmbunătățire a mentenanței și a competitivităţii, în legătură directă cu companiile și industriile alese de ei. 
Educația pe care o vor obține prin intermediul acestui program îi va pregăti să devină practicanţi de top în 
oricare dintre numeroasele funcții tehnice și de specialitate, așa cum sunt cerute de nevoile specifice ale 
industriei.   

Competențele 
profesionale în 
care se înscriu 
competențele 
specifice 

•  C2 - Competențe de calcul statistic și utilizarea instrumentelor specifice calităţii şi competitivităţii în vederea 
analizei, prelucrării şi interpretării informaţiilor din sistemele inginereşti şi manageriale. 

• C3 - Rezolvarea problemelor inginereşti şi manageriale specifice calităţii şi competitivităţii într-un mod 
creativ, eficient şi eficace. 

• C4 - Analiza critică şi constructivă pentru îmbunătăţirea proiectelor, proceselor, sistemelor inginereşti 
şi manageriale. 

Competențele 
transversale în 
care se înscriu 
competențele 
specifice 

•   CT 1 - Dezvoltarea gândirii analitice, sintetice, comparative şi critice, a capacităţii de adaptare şi 
comunicare în situaţii şi condiţii diverse. 

• CT 2 - Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă interdisciplinară şi aplicarea de tehnici de 
relaţionare şi colaborare în cadrul echipei, demonstrarea spiritului de iniţiativă, a capacităţilor inovatoare, în 
mediile fizic şi virtual.  

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei 
•  Identificarea, evaluarea şi aplicarea diferitelor instrumente utilizate în mentenanţă  şi 

instrumente şi metodologii utilizate în competitivitate pentru îmbunătăţire proceselor şi 
reducerea costurilor.  

7.2 Obiectivele specifice 

• Learning how to select a TPM team, how to assess Overall Equipment Efficency, how to 
asses different conditions, how to implement Jishu-Hozen - Autonomous Maintenance, 
how to implement  SMED - Single Minute Exchange of Die or deciding on the most 
adequate Maintenance Strategy.    

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 
1. Condiţii de bază, de utilizare şi ideale. 
• „Stâlpii TPM”, Dezvoltarea defectelor, condiţii de bază, eficienţa 

generală a echipamentelor (OEE - Overall Equipment Efficiency), 
deteriorare naturală şi forţată, condiţii de bază, de utilizare şi 
ideale, metodologie de îmbunătăţire. 

 2   Prezentare in 
PowerPoint, exemple, 
studii de caz.   

  2. Jishu-Hozen – Mentenanţă autonomă. 
• Curăţenia, inspecţia iniţială şi etichetarea F.   

 2  

 3. Analiza şi categorisirea datelor privind căderile. 
• Harta defectelor.   

 2  

 4. Crearea de standarde şi pregătire pentru mentenanţa autonomă. 
• Crearea de echipe PM (Kobetsu Kaizen).    

 4  

 5. Educaţie şi training, training referitor la echipamente, harta zonei, 
harta pericolelor potenţiale şi evaluarea riscurilor.  

 4  

 6 . SMED - Single Minute Exchange of Die (schimbarea rapidă şi fără 
pierderi a echipamentelor). 

 • Organizarea echipei SMED, select the echipamentului, 

 4   

 



documentarea schimbării, definirea timpului ţintă pentru 
schimare, anliya SMED.   

   7. Decizia privind startegia de mentenanţă. 
•  Analiza PM: TPM or RCM?    

 4  

   8. RCM - Reliability Centered Maintenance (Mentenanţă centrată pe 
fiabilitate)  

 2  

  9. Time - and Condition-Based Maintenance. (Mentenanţă centrată 
pe timp şi condiţii)  

 2  

 10. Predictive Maintenance  (Mentenanţă predictivă)   2  
      
      
      
      
Bibliografie 9    
1.Boris,S., (2006) - Total Productive Maintenance – McGraw-Hill, New-York. 
2. Palmer, R.D. (2006) – Maintenance Planning and Scheduling Handbook - McGraw-Hill, New-York. 
3. Dhillon, B.S. (2002) - Engineering maintenance : a modern approach - CRC Press LLC., Boca Raton, Florida. 
4. Mobley, R. K., (2002) - An introduction to predictive maintenance, 2nd ed., Butterworth-Heinemann (Elsevier Science). 
5. Bloom, B.N.,  (2006) - Reliability Centered Maintenance (RCM). Implementation Made Simple - McGraw-Hill, New-York. 
6. Blischke, W.R., Murthy, D.N.P, (editors) (2003) - Case Studies in Reliability and Maintenance - John Wiley & Sons, Inc. 
7. Pugna, A., Tăucean, I., (coordinators) (2012) - Actual challenges in logistics and maintenance of industrial systems – Ed. 
Politehnica Timisoara  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.2 Activităţi aplicative 10 Număr de ore Metode de predare 
 1. Identificare unui echipament /utilaj pentru Jishu-Hozen – 

Mentenanţă autonomă (MA).      
 2   Discuţii, întrebări şi 

rezolvarea unei 
probleme de 
mentenanţă autonomă.  

  2. Stabilirea echipei de MA. 
2.1 Crearea documentelor pentru training. 
2.2 Training pentru echipa MA referitor la echipament /utilaj. 
2.3 Crearea procedurilor iniţiale pentru siguranţă şi evaluarea 

riscurilor. 
2.4 Creare unei hărţi iniţiale  pentru curăţarea 

echipamentului/utilajului. 
2.5 Crearea unui jurnal pentru etichetarea F. 
2.6 Confecţionarea de buline albastre şi etichete F )albe şi roşii. Se 

numeroteayă bulinele şi etichetele ca o singură secvenţă de 
numere. 

2.7 Identificare şi înregistarea zonelor evident contaminate. 
2.8 Modificarea evaluării riscului pe baza contaminării observate. 
2.9 Crearea sau modificarea procedurilor   pentru siguranţă pentru a 

include sarcini specifice de curăţenie. Training pentru membri 
echipei referitor la noile sarcini de curăţenie.  

2.10 Completarea documentului de certificare a sarcinilor. 
2.11 Crearea unui document pentru abilităţi/transfer de sarcini în care 

se notează nivelul abilităţilor membrilor echipei bazate pe 
sarcinile individuale. 

2.12  Crearea unei fişe pentru monitorizarea progresului etichetelor F. 
2.13 Crearea unei hărţi a defectelor prezentând zonele de 

contaminare 
2.14 Creatrea unei fişe pentru contabilizarea etichetelor F 

spreadsheet. 
2.15 Efectuarea unei analize 5 De ce ? (“5 Why’s”) 
2.16 Analizarea şi categorisirea  etichetelor F. 

26  

9 Cel puţin un un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei. De asemenea, cel puţin un titlu trebuie să se refere la o lucrare de referință pentru disciplină, lucrare de 
circulaţie naţională şi internaţională, existentă 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:”. 

 

                                                           



2.17 Updatarea activităţii prin crearea de noi hărţi şi date. 
2.18 Concluzii.     

Bibliografie 11  
1. Boris,S., (2006) - Total Productive Maintenance – McGraw-Hill, New-York.
2. Palmer, R.D. (2006) – Maintenance Planning and Scheduling Handbook - McGraw-Hill, New-York.
3. Dhillon, B.S. (2002) - Engineering maintenance : a modern approach - CRC Press LLC., Boca Raton, Florida.
4. Mobley, R. K., (2002) - An introduction to predictive maintenance, 2nd ed., Butterworth-Heinemann (Elsevier Science).
5. Bloom, B.N.,  (2006) - Reliability Centered Maintenance (RCM). Implementation Made Simple - McGraw-Hill, New-York.
6. Blischke, W.R., Murthy, D.N.P, (editors) (2003) - Case Studies in Reliability and Maintenance - John Wiley & Sons, Inc.
7. Pugna, A., Tăucean, I., (coordinators) (2012) - Actual challenges in logistics and maintenance of industrial systems – Ed.
Politehnica Timisoara. 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale
şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

• Angajatorii au nevoie de specialişti în Mentenanţa Totală Productivă datorită necesităţii asigurării îmbunătăţirii continue.
Cunoştinţele şi competenţele specifice din acest domeniu ajută inginerii/managerii/directorii în dezvoltarea carierei şi
îmbunătăţirea performanţelor personale ăi al controlului costurilor.

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 12 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din 
nota finală 

10.4 Curs   Solving course related 
theoretical subjects    Examen scris. 60%  

10.5 Activităţi aplicative S:   
L:  
P:     Implementarea 
Mentenanţei autonome, 
Jishu-Hozen pentru un 
echipament / utilaj.  

Prezentarea proiectului şi discuţii   40% 

Pr: 
Tc-R13: 

10.6 Standard minim de performanţă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică 
stăpânirea lui) 14 
• Utilizarea corectă a conceptelor discutate şi rezolvarea problemelor specifice de complexitate medie.
• Volumul de cunoştinţe se evaluează pe baza rezultatelor examenului scris şi a prezentării şi susţinerii proiectului.

Data completării Titular de curs 
(semnătura) 

Titular activităţi aplicative 
(semnătura) 

…………………….……… …………………….……… 

Director de departament 
(semnătura) Data avizării în Consiliul Facultăţii15 Decan 

(semnătura) 

11 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei. 
12 Fișele disciplinelor trebuie să conțină procedura de evaluare a disciplinei cu precizarea criteriilor, a metodelor și a formelor de evaluare, precum și cu precizarea 
ponderilor atribuite acestora în nota finală. Criteriile de evaluare trebuie să corespundă tuturor activităților prevăzute în planul de învățământ (curs, seminar, laborator, 
proiect), precum și formelor de verificare pe parcurs (teme de casă, referate ș.a.) 
13 Tc-R=teme de casă - Referate 
14 Pentru acest punct se recomandă consultarea “Ghidului de completare a Fișei disciplinei” de la adresa:
http://univagora.ro/m/filer_public/2012/10/21/ghid_de_completare_fisa_disciplinei.pdf  
15 Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului, de care aparţine programul de studiu, cu privire la fişa disciplinei. 

http://univagora.ro/m/filer_public/2012/10/21/ghid_de_completare_fisa_disciplinei.pdf




FIŞA DISCIPLINEI 1 

1. Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea Politehnica Timișoara 

1.2 Facultatea 2 / Departamentul 3  Facultatea de Management În Producție Și Transporturi / Departamentul 
Management   

1.3 Catedra ▬ 
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod 4)  Inginerie și Management / 207010  
1.5 Ciclul de studii  Master 
1.6 Programul de studii (denumire/cod/calificarea)  Ingineria și Managementul Calității și Competitivității / 207010 

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei  Managementul Proiectelor 
2.2 Titularul activităţilor de curs  Sl.Dr. ing. NEGRUȚ Mircea Liviu 
2.3 Titularul activităţilor aplicative 5  Sl.Dr. ing. NEGRUȚ Mircea Liviu 
2.4 Anul de studiu 6  2 2.5 Semestrul  3 2.6 Tipul de evaluare  E  2.7 Regimul disciplinei  DA 

3. Timp total estimat - ore pe semestru (activități directe (asistate integral), activități asistate parțial și activități neasistate 7)

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

3.1* Număr total de ore asistate 
integral/sem.  56  , din care: 3.2* ore curs 28 3.3* ore seminar/laborator/proiect  28 

3.4 Număr de ore asistate 
parțial/saptămână  , din care: 3.5 ore proiect, 

cercetare 
3.6 ore 
practică 

3.7 ore 
elaborare 
lucrare de 
disertație 

3.4* Număr total de ore asistate parțial/ 
semestru  , din care: 3.5* ore proiect 

cercetare 
3.6* ore 
practică 

3.7* ore 
elaborare 
lucrare de 
disertație 

3.8 Număr de ore activități neasistate/ 
săptămână 

 3,5  , din care: ore documentare suplimentară în bibliotecă, pe 
platformele electronice de specialitate și pe teren  1 

ore studiu individual după manual, suport de curs, 
bibliografie și notițe  1 

ore pregătire seminarii/laboratoare, elaborare teme de 
casă și referate, portofolii și eseuri  1,5 

3.8* Număr total de ore activități 
neasistate/ semestru 

 49  , din care: ore documentare suplimentară în bibliotecă, pe 
platformele electronice de specialitate și pe teren  14 

ore studiu individual după manual, suport de curs, 
bibliografie și notițe  14 

ore pregătire seminarii/laboratoare, elaborare teme de 
casă și referate, portofolii și eseuri  21 

3.9 Total ore/săptămână 8   7,5  
3.9* Total ore/semestru   105 
3.10 Număr de credite   5  

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum • 
4.2 de competenţe • 

1 Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3), actualizată pe baza Standardelor specifice ARACIS din decembrie 2016. 
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. 376/18.05.2016 sau în HG similare actualizate anual.
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 În cadrul UPT, numărul de ore de la rubricile 3.1*, 3.2*,…,3.9* se obțin prin înmulțirea cu 14 (săptămâni) a numărului de ore din rubricile 3.1, 3.2,…, 3.9. Informațiile din 
rubricile 3.1, 3.4 și 3.8 sunt chei de verificare folosite de ARACIS sub forma: (3.1)+(3.4) ≥ 28 ore/săpt. și (3.9) ≤ 40 ore/săpt. 
8 Numărul de ore total/săptămână se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.1, 3.4 şi 3.8. 



 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului •  Sală de curs, materiale suport: proiector, laptop, tablă   
5.2 de desfăşurare a activităţilor practice •  Laborator cu computere și software, proiector, laptop, tablă   

 
6. Competenţe la formarea cărora contribuie disciplina 

Competenţe 
specifice 

•  Dobândirea de abilități în definirea structurii unor proiecte, a resurselor necesare, planificarea activităților și 
obținerea unei imagini de ansamblu asupra proiectelor și atribuțiilor specifice membrilor din echipa de 
proiect.   

Competențele 
profesionale în 
care se înscriu 
competențele 
specifice 

•  C1 - Cunoaşterea şi aplicarea corectă şi adecvată a noţiunilor teoretice şi practice iniţiale şi avansate 
specifice domeniului şi specializării. 

• C4 - Analiza critică şi constructivă pentru îmbunătăţirea proiectelor, proceselor, sistemelor inginereşti şi 
manageriale. 

• C5 - Determinarea și evaluarea factorilor critici de succes ai indicatorilor de competitivitate pentru organizații.   

Competențele 
transversale în 
care se înscriu 
competențele 
specifice 

•  CT1 – Dezvoltarea gândirii analitice, sintetice, comparative şi critice, a capacităţii de adaptare şi comunicare 
în situaţii şi condiţii diverse.  

• CT2 - Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă interdisciplinară şi aplicarea de tehnici de 
relaţionare şi colaborare în cadrul echipei, demonstrarea spiritului de iniţiativă, a capacităţilor inovatoare, în 
mediile fizic şi virtual.  

• CT3 – Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi utilizarea eficientă, pentru dezvoltarea personală şi 
profesională, a surselor informaţionale şi de formare, atât în limba română, 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 studenților deprinderile necesare gestionării 
proiectelor din punct de vedere al celor trei obiective de fier ale proiectelor: timp, cost și 
calitate. Aceste cunoștințe sunt cerute și vor putea fi aplicate de către absolvenți în 
activitatea lor profesională din cadrul organizațiilor și firmelor unde vor lucra.   

7.2 Obiectivele specifice 

•  Obiectivele specifice ale cursului se concentrează pe asimilarea cunoștințelor teoretice 
și practice pentru întocmirea listei de activități, metodelor de planificare ale proiectelor, 
programării resurselor, gestiunea costurilor și întocmirea bugetului proiectului, precum și 
realizarea controlului proiectului în perioada de implementare.   

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 
 1. Introducere în managementul proiectelor   2   Prelegere cu 

prezentare 
PowerPoint, dialog, 
exemple și studii de 
caz.   

 2. Ciclul de viață și organizarea proiectului    2  
 3. Structura proiectului / gestionarea scopurilor, crearea WBS, 

definirea activităților proiectului   
 4  

 4. Definirea și alocarea resurselor. Managementul timpului proiectului 
- Grafic GANTT și CPM   

 6  

 5. Managementul costurilor proiectului    4  
 6. Părțile interesate în proiect și managementul comunicării in proiect    4  
 7. Managementul riscului în proiect    2  
 8. Managerul de proiect - managementul resurselor umane    2  
 9. Managementul calității proiectului    2  
      

 



      
      
      
      
Bibliografie 9   1. Project Management Institute (2017)  – A Guide to the Project Management Body of Management – Sixth 
Edition, Pennsylvania;  
2. Rodney Turner, (2014) - Gower Handbook of Project Management, 5th Edition, Gower, London 
3. Carl Chatfield and Timothy Johnson - Microsoft Project 2013 Step by Step - Microsoft Press, Redmond  
4. Harold Kerzner Ph.D., (2013) - Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling-11th 
Edition, ISBN-13: 978-1118022276, Jhon Wiley and Sons  
5. Univ.-Prof. Dr.-Ing. Josef Zimmermann (2011), - Principles of Project Management - TU Munchen, Lehrstuhl für 
Bauprozessmanagement und Immobilienentwicklung  
6. NEGRUŢ Mircea Liviu, Alan Păun, (2010) - Tools and Techniques for Projects Control, Scientific Proceedings for 10th 
International Symposium in Management, Timisoara 
7. Alan Păun, NEGRUŢ Mircea Liviu, (2009) - Problems of Project Management Implementation in SMEs, Proceedings of the 6-th 
International Conference on Management of Technological Changes, Volume 1, Democritus University of  Trace Greece, 
Alexandroupolis, Greece. 
8. Albert Hamilton, (2008) – Handbook of project management procedures - Thomas Telford Publishing, London; 
9. Dennis Lock, (2007) – Project Management, Ninth Edition, Gower, London 
10. Jason Charvat (2003) – Project Management Methodologies Selecting, Implementing, and Supporting Methodologies and 
Processes for Projects - John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey;  
11. Cleland D., Ireland L. (2002) – Project Management Strategic Design and Implementation, Fourth Edition, McGraw-Hill, New 
York.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.2 Activităţi aplicative 10 Număr de ore Metode de predare 
 1. Introducere în Microsoft Project    2   Definirea unui proiect, 

a resurselor și 
realizând planificarea 
timpului și a costurilor. 
Se lucrează într-un 
laborator cu  
calculatoare, folosind 
instrumentul software 
specific "Microsoft 
Project", învățând să 
gestioneze și să 
controleze un proiect.   

 2. Bazele planificării: începerea unui nou proiect; 
Construirea unei liste de activități;   

 4  

 3. Lucrul cu resurse: definirea de resurse; 
Alocarea de resurse pe activități;   

 4  

 4. Programare avansată a activităților: Graficul Gantt; 
CPM - Graficul rețea;   

 6  

 5. Vizualizarea și raportarea statusului proiectului;    4     
 6. Urmărirea progresului: urmărirea progreselor înregistrate la 

activități și sarcini;   
 4     

 7. Evaluarea și examinare.    4     
         
         
Bibliografie 11   1. Project Management Institute (2017)  – A Guide to the Project Management Body of Management – Sixth 
Edition, Pennsylvania;  
2. Rodney Turner, (2014) - Gower Handbook of Project Management, 5th Edition, Gower, London 
3. Carl Chatfield and Timothy Johnson - Microsoft Project 2013 Step by Step - Microsoft Press, Redmond  
4. Harold Kerzner Ph.D., (2013) - Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling-11th 
Edition, ISBN-13: 978-1118022276, Jhon Wiley and Sons  
5. Univ.-Prof. Dr.-Ing. Josef Zimmermann (2011), - Principles of Project Management - TU Munchen, Lehrstuhl für 
Bauprozessmanagement und Immobilienentwicklung  
6. NEGRUŢ Mircea Liviu, Alan Păun, (2010) - Tools and Techniques for Projects Control, Scientific Proceedings for 10th 
International Symposium in Management, Timisoara 
7. Alan Păun, NEGRUŢ Mircea Liviu, (2009) - Problems of Project Management Implementation in SMEs, Proceedings of the 6-th 

9 Cel puţin un un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei. De asemenea, cel puţin un titlu trebuie să se refere la o lucrare de referință pentru disciplină, lucrare de 
circulaţie naţională şi internaţională, existentă 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. 

 

                                                           





FIŞA DISCIPLINEI 1 

1. Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea Politehnica Timişoara 
1.2 Facultatea 2 / Departamentul 3 Facultatea de Management în Producție și Transporturi/Management  
1.3 Catedra ▬ 
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod 4) Inginerie și Management/207010 
1.5 Ciclul de studii Master 
1.6 Programul de studii (denumire/cod/calificarea)  Ingineria și Managementul Calității și Competitivității / 207010 

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei  Managementul riscului și competitivitate 
2.2 Titularul activităţilor de curs Ș.l.dr.ing. Larisa IVAȘCU 
2.3 Titularul activităţilor aplicative 5 Ș.l.dr.ing. Larisa IVAȘCU  
2.4 Anul de studiu 6 2  2.5 Semestrul 3 2.6 Tipul de evaluare D 2.7 Regimul disciplinei DA 

3. Timp total estimat - ore pe semestru (activități directe (asistate integral), activități asistate parțial și activități neasistate 7)

3.1 Număr de ore asistate 
integral/săptămână 3   , din care: 3.2 ore curs 1 3.3 ore seminar/laborator/proiect 2 

3.1* Număr total de ore asistate 
integral/sem.  42  , din care: 3.2* ore curs 14 3.3* ore seminar/laborator/proiect 28 

3.4 Număr de ore asistate 
parțial/saptămână  , din care: 3.5 ore proiect, 

cercetare 
3.6 ore 
practică 

3.7 ore 
elaborare 
lucrare de 
disertație 

3.4* Număr total de ore asistate parțial/ 
semestru  , din care: 3.5* ore proiect 

cercetare 
3.6* ore 
practică 

3.7* ore 
elaborare 
lucrare de 
disertație 

3.8 Număr de ore activități neasistate/ 
săptămână 

2,5   , din care: ore documentare suplimentară în bibliotecă, pe 
platformele electronice de specialitate și pe teren  1 

ore studiu individual după manual, suport de curs, 
bibliografie și notițe   1 

ore pregătire seminarii/laboratoare, elaborare teme de 
casă și referate, portofolii și eseuri  0,5 

3.8* Număr total de ore activități 
neasistate/ semestru 

 35  , din care: ore documentare suplimentară în bibliotecă, pe 
platformele electronice de specialitate și pe teren  14 

ore studiu individual după manual, suport de curs, 
bibliografie și notițe   14 

ore pregătire seminarii/laboratoare, elaborare teme de 
casă și referate, portofolii și eseuri  7 

3.9 Total ore/săptămână 8  5.5   
3.9* Total ore/semestru   77  
3.10 Număr de credite   5  

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum • Statistică avansată, Securitate și sănătate la locul de muncă
4.2 de competenţe • Investigarea accidentelor, evaluarea și monitorizarea riscurilor

1 Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3), actualizată pe baza Standardelor specifice ARACIS din decembrie 2016. 
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. 376/18.05.2016 sau în HG similare actualizate anual.
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 În cadrul UPT, numărul de ore de la rubricile 3.1*, 3.2*,…,3.9* se obțin prin înmulțirea cu 14 (săptămâni) a numărului de ore din rubricile 3.1, 3.2,…, 3.9. Informațiile din 
rubricile 3.1, 3.4 și 3.8 sunt chei de verificare folosite de ARACIS sub forma: (3.1)+(3.4) ≥ 28 ore/săpt. și (3.9) ≤ 40 ore/săpt. 
8 Numărul de ore total/săptămână se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.1, 3.4 şi 3.8. 



 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului •  Discuții, brainstorming. Materiale suport: proiector, laptop, tablă  
5.2 de desfăşurare a activităţilor practice • Laborator, tablă, proiector   

 
6. Competenţe la formarea cărora contribuie disciplina 

Competenţe 
specifice 

•  Înțelegerea elementelor esențiale ale procesului de gestionare a riscurilor  

Competențele 
profesionale în 
care se înscriu 
competențele 
specifice 

•  Cunoaşterea şi aplicarea corectă şi adecvată a noţiunilor teoretice şi practice iniţiale şi avansate 
specifice domeniului şi specializării. 

• Rezolvarea problemelor inginereşti şi manageriale specifice calităţii şi competitivităţii într-un mod 
creativ, eficient şi eficace  

Competențele 
transversale în 
care se înscriu 
competențele 
specifice 

•  Dezvoltarea gândirii analitice, sintetice, comparative şi critice, a capacităţii de adaptare şi comunicare 
în situaţii şi condiţii diverse. 

• Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă interdisciplinară şi aplicarea de tehnici de 
relaţionare şi colaborare în cadrul echipei, demonstrarea spiritului de iniţiativă, a capacităţilor 
inovatoare, în mediile fizic şi virtual.  

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei • Candidatul va înțelege tipurile de riscuri cu care se confruntă o entitate și va fi 
capabil să identifice și să analizeze aceste riscuri.   

7.2 Obiectivele specifice 

• Explicarea conceptelor de risc și abilitatea de a aplica definiții de risc diferitelor 
entități 

• Utilizarea instrumentelor de evaluare a riscurilor 
• Evaluarea riscurilor unei organizații 
• Modelul de analiză și evaluare și riscul parametrilor 
• Analiza și evaluarea proprietăților măsurilor de risc   

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 
Fundamentele Competitivității   2   Note de curs, discuții 

de curs 
Curs cu activități de 
grup interactive   

 Înțelegerea managementului riscului, a culturii riscurilor din cadrul 
organizațiilor – Noțiuni de bază  

 2  

 Procesul de management al riscului   2  
Programarea riscurilor - viziune, misiune, valori; Rolul inginerilor în 

programarea riscurilor   
 2  

Analiza riscurilor - context de analiză a riscurilor, Identificarea și 
descrierea, măsurarea și analiza riscului, Metode de identificare   

 2  

 ratamentul cu risc - prevenire, atenuare, evitare, reziliență   2  
 Procesul decizional - luarea deciziilor bazate pe risc; Procesul 

atributului multi ierarhie  
 2  

      

 



      
      
      
      
      
      
Bibliografie 9   1. James Lam (2017) - Enterprise Risk Management: From Methods to Applications, John Wiley & Sons Published.  
2. Paul Hopkin (2017) - Fundamentals of Risk Management – Understanding, evaluating, and implementing effective risk 
management, British Library. 
3. Mehdi Shafaeddin (2014) - Competitiveness and Development: Myth and Realities, Anthem Press. 
4. Michael W. EIliott (2013) - Enterprise Risk Management, 1st Edition, Edited by Michael W. EIliott, The Institutes.  
5. Larisa Ivascu, Marian Mocan (2017) – Management Strategic: Concepte, studii de caz si aplicatii, Eurobit Publisher   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.2 Activităţi aplicative 10 Număr de ore Metode de predare 
Evaluarea riscului - instrument software    10   Simulare, evaluare, 

raportare și aplicații cu 
activități interactive de 
grup  

Planificarea strategică și managementul riscului    2  
Sănătate și securitate la locul de muncă    6  
Registrele de risc, tablourile de bord, rapoartele    6  
  Analiza competitivității    4  Analiză    
         
         
         
         
Bibliografie 11   1. James Lam (2017) - Enterprise Risk Management: From Methods to Applications, John Wiley & Sons 
Published.  
2. Paul Hopkin (2017) - Fundamentals of Risk Management – Understanding, evaluating, and implementing effective risk 
management, British Library. 
3. Mehdi Shafaeddin (2014) - Competitiveness and Development: Myth and Realities, Anthem Press. 
4. Larisa Ivascu, Marian Mocan (2017) – Management Strategic: Concepte, studii de caz si aplicatii, Eurobit Publisher   

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale 

şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

• Recenta criză economico-financiară și recesiunea ulterioară furnizează dovezi ample că nereușita de a gestiona în mod 
adecvat riscul poate duce la dezastru. Persoanele fizice și firmele se confruntă cu risc în aproape toate deciziile pe 
care le iau. Persoanele individuale se confruntă cu incertitudine în alegerea carierei, în cheltuielile și în deciziile lor de 
salvare, alegerile familiale și multe alte aspecte ale vieții. Evaluarea riscului trebuie făcută în fiecare întreprindere   

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 12 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din 
nota finală 

10.4 Curs 
 Calificările finale pentru curs 
sunt determinate de 
examene și aplicații     

 Exam   60%  

10.5 Activităţi aplicative  S:          

9 Cel puţin un un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei. De asemenea, cel puţin un titlu trebuie să se refere la o lucrare de referință pentru disciplină, lucrare de 
circulaţie naţională şi internaţională, existentă 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. 
12 Fișele disciplinelor trebuie să conțină procedura de evaluare a disciplinei cu precizarea criteriilor, a metodelor și a formelor de evaluare, precum și cu precizarea 
ponderilor atribuite acestora în nota finală. Criteriile de evaluare trebuie să corespundă tuturor activităților prevăzute în planul de învățământ (curs, seminar, laborator, 
proiect), precum și formelor de verificare pe parcurs (teme de casă, referate ș.a.) 

 

                                                           





FIŞA DISCIPLINEI 1 

1. Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea Politehnica Timişoara 
1.2 Facultatea 2 / Departamentul 3 Facultatea de Management în Producție și Transporturi/Management  
1.3 Catedra ▬ 
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod 4) Inginerie și Management/207010 
1.5 Ciclul de studii Master 
1.6 Programul de studii (denumire/cod/calificarea)  Ingineria și Managementul Calității și Competitivității / 207010  

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei  Managementul lanțului logistic 
2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. dr. ec. ing. Marian MOCAN 
2.3 Titularul activităţilor aplicative 5 Prof. dr. ec. ing. Marian MOCAN 
2.4 Anul de studiu 6 2  2.5 Semestrul 1 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DA 

3. Timp total estimat - ore pe semestru (activități directe (asistate integral), activități asistate parțial și activități neasistate 7)

3.1 Număr de ore asistate 
integral/săptămână 3   , din care: 3.2 ore curs 2 3.3 ore seminar/laborator/proiect 1 

3.1* Număr total de ore asistate 
integral/sem.  42  , din care: 3.2* ore curs 28 3.3* ore seminar/laborator/proiect 14 

3.4 Număr de ore asistate 
parțial/saptămână  , din care: 3.5 ore proiect, 

cercetare 
3.6 ore 
practică 

3.7 ore 
elaborare 
lucrare de 
disertație 

3.4* Număr total de ore asistate parțial/ 
semestru  , din care: 3.5* ore proiect 

cercetare 
3.6* ore 
practică 

3.7* ore 
elaborare 
lucrare de 
disertație 

3.8 Număr de ore activități neasistate/ 
săptămână 

2,5   , din care: ore documentare suplimentară în bibliotecă, pe 
platformele electronice de specialitate și pe teren  0,5 

ore studiu individual după manual, suport de curs, 
bibliografie și notițe   1 

ore pregătire seminarii/laboratoare, elaborare teme de 
casă și referate, portofolii și eseuri  1 

3.8* Număr total de ore activități 
neasistate/ semestru 

 35  , din care: ore documentare suplimentară în bibliotecă, pe 
platformele electronice de specialitate și pe teren  7 

ore studiu individual după manual, suport de curs, 
bibliografie și notițe  14 

ore pregătire seminarii/laboratoare, elaborare teme de 
casă și referate, portofolii și eseuri 14 

3.9 Total ore/săptămână 8  5,5   
3.9* Total ore/semestru  77 
3.10 Număr de credite   4  

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum • Fundamente de Management, Logistică, Calitate
4.2 de competenţe • Managementul timpului

1 Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3), actualizată pe baza Standardelor specifice ARACIS din decembrie 2016. 
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. 376/18.05.2016 sau în HG similare actualizate anual.
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 În cadrul UPT, numărul de ore de la rubricile 3.1*, 3.2*,…,3.9* se obțin prin înmulțirea cu 14 (săptămâni) a numărului de ore din rubricile 3.1, 3.2,…, 3.9. Informațiile din 
rubricile 3.1, 3.4 și 3.8 sunt chei de verificare folosite de ARACIS sub forma: (3.1)+(3.4) ≥ 28 ore/săpt. și (3.9) ≤ 40 ore/săpt. 
8 Numărul de ore total/săptămână se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.1, 3.4 şi 3.8. 



 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului •  Sală cu proiector  
5.2 de desfăşurare a activităţilor practice • Sală cu proiector 

 
6. Competenţe la formarea cărora contribuie disciplina 

Competenţe 
specifice 

•  Studenții de master înregistrați în acest program vor trebui să fie capabili să identifice și să utilizeze o 
varietate de metodologii și unelte specifice de managementul lanțului logistic, raportate direct la 
companiile sau industria în care doresc să lucreze. Informațiile primate prin acest program îi va 
pregăti să devină practicieni de top într-o vastă paletă de funcții tehnice sau specializate, după 
nevoile industriei.    

Competențele 
profesionale în 
care se înscriu 
competențele 
specifice 

•  C1 - Cunoaşterea şi aplicarea corectă şi adecvată a noţiunilor teoretice şi practice iniţiale şi avansate 
specifice domeniului şi specializării. 

•  C2 - Competențe de calcul statistic și utilizarea instrumentelor specifice calităţii şi competitivităţii în 
vederea analizei, prelucrării şi interpretării informaţiilor din sistemele inginereşti şi manageriale. 

• C4 - Analiza critică şi constructivă pentru îmbunătăţirea proiectelor, proceselor, sistemelor inginereşti 
şi manageriale. 

• C5 - Determinarea și evaluarea factorilor critici de succes ai indicatorilor de competitivitate pentru 
organizații. 

Competențele 
transversale în 
care se înscriu 
competențele 
specifice 

•  CT1 - Dezvoltarea gândirii analitice, sintetice, comparative şi critice, a capacităţii de adaptare şi 
comunicare în situaţii şi condiţii diverse. 

• CT 2 - Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă interdisciplinară şi aplicarea de tehnici 
de relaţionare şi colaborare în cadrul echipei, demonstrarea spiritului de iniţiativă, a capacităţilor 
inovatoare, în mediile fizic şi virtual.  

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei 
• Obiectivul general este acela de a furniza toate uneltele și inform   pentru 

proiectarea și managementul lanșului logistic într- o organiza șie.   

7.2 Obiectivele specifice 
• Analiza intern ă și externă a unei organizaț   resurselor, comunicarea cu 

alte departamente, managementul fluxului de produc șie.   

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 
1. Informa șii generale referitoare la  lan șului logis  

(concept și delimitare, strategia lanșulu  logistic, strategia de 

logistică, organizarea lanț ului logistic,optimizare și managementul 

deciziilor , îmbun ătăț irea performanț ei   

6   Prezentări interactive 
cu proiector, vorbitori 
invitații 

 2.Managementul lan șului logistic și dimen   ( Serviciul cu 

clien șii – concentrare pe SCM, managementul inventarului în SCM, 

calitate, managementul logistic integrat, managementul lan șului 

logistic verde) 

 8  

 3.Tehnici specializate pentru lan șul logistic (negoc  -comer ș, e-

logistic ă)) 

 6  

 



4. Distribu șia și mana

distribu șiei, rolul transporturilor în SCM. 

 6 

5. Managementul lan șului log

global, vânzarea cu amânuntul și S

SCM)

 2 

Bibliografie 9   Hugo W.M.J and all.- Supply chain management, logistics in perspectives, Van Schaik Publisher, Pretoria , 2004. 

Menzer J. – Supply chain management,  Sage Publication, Thousand Oaks, 2001. 

Cachon G., Terwiesch C. – Matching Supply with demand, McGraw Hill, Boston, 2006

8.2 Activităţi aplicative 10 Număr de ore Metode de predare 
1.Descrieriea managementului lanțului logistic (SCM).  2  Studii de caz 

2.Proiectarea lanțului logistic și strategia canalelor de distribuție  2 
3.Structura de cost în SCM  2 
4.Calitatea în SCM  2 
5.Rolul Internetului în SCM  2 
6.SCM verde  2 

7.Managementul distribuției  2 

Bibliografie 11    
Hugo W.M.J and all.- Supply chain management, logistics in perspectives, Van Schaik Publisher, Pretoria , 2004. 

Menzer J. – Supply chain management,  Sage Publication, Thousand Oaks, 2001. 

Cachon G., Terwiesch C. – Matching Supply with demand, McGraw Hill, Boston, 2006    

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale
şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

• Con șinutul este stabilit împreun ă cu o companie multina șionalș din sectorul automotive  

9 Cel puţin un un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei. De asemenea, cel puţin un titlu trebuie să se refere la o lucrare de referință pentru disciplină, lucrare de 
circulaţie naţională şi internaţională, existentă 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. 





FIŞA DISCIPLINEI 1 

1. Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea Politehnica Timişoara 
1.2 Facultatea 2 / Departamentul 3 Facultatea de Management în Producție și Transporturi/Management  
1.3 Catedra ▬ 
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod 4) Inginerie și Management/207010 
1.5 Ciclul de studii Master 
1.6 Programul de studii (denumire/cod/calificarea)  Ingineria și Managementul Calității și Competitivității/207010  

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei  Managementul logistic și al transporturilor 
2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. dr. ec. ing. Marian MOCAN 
2.3 Titularul activităţilor aplicative 5 Prof. dr. ec. ing. Marian MOCAN 
2.4 Anul de studiu 6 2  2.5 Semestrul 1 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DA 

3. Timp total estimat - ore pe semestru (activități directe (asistate integral), activități asistate parțial și activități neasistate 7)

3.1 Număr de ore asistate 
integral/săptămână 3   , din care: 3.2 ore curs 2 3.3 ore seminar/laborator/proiect 1 

3.1* Număr total de ore asistate 
integral/sem.  42  , din care: 3.2* ore curs 28 3.3* ore seminar/laborator/proiect 14 

3.4 Număr de ore asistate 
parțial/saptămână  , din care: 3.5 ore proiect, 

cercetare 
3.6 ore 
practică 

3.7 ore 
elaborare 
lucrare de 
disertație 

3.4* Număr total de ore asistate parțial/ 
semestru  , din care: 3.5* ore proiect 

cercetare 
3.6* ore 
practică 

3.7* ore 
elaborare 
lucrare de 
disertație 

3.8 Număr de ore activități neasistate/ 
săptămână 

2,5   , din care: ore documentare suplimentară în bibliotecă, pe 
platformele electronice de specialitate și pe teren  0,5 

ore studiu individual după manual, suport de curs, 
bibliografie și notițe   1 

ore pregătire seminarii/laboratoare, elaborare teme de 
casă și referate, portofolii și eseuri  1 

3.8* Număr total de ore activități 
neasistate/ semestru 

 35  , din care: ore documentare suplimentară în bibliotecă, pe 
platformele electronice de specialitate și pe teren  7 

ore studiu individual după manual, suport de curs, 
bibliografie și notițe  14 

ore pregătire seminarii/laboratoare, elaborare teme de 
casă și referate, portofolii și eseuri 14 

3.9 Total ore/săptămână 8  5,5   
3.9* Total ore/semestru  77 
3.10 Număr de credite   4  

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum • Fundamente de Management, Logistică, Calitate
4.2 de competenţe • Managementul timpului

1 Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3), actualizată pe baza Standardelor specifice ARACIS din decembrie 2016. 
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. 376/18.05.2016 sau în HG similare actualizate anual.
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 În cadrul UPT, numărul de ore de la rubricile 3.1*, 3.2*,…,3.9* se obțin prin înmulțirea cu 14 (săptămâni) a numărului de ore din rubricile 3.1, 3.2,…, 3.9. Informațiile din 
rubricile 3.1, 3.4 și 3.8 sunt chei de verificare folosite de ARACIS sub forma: (3.1)+(3.4) ≥ 28 ore/săpt. și (3.9) ≤ 40 ore/săpt. 
8 Numărul de ore total/săptămână se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.1, 3.4 şi 3.8. 



 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului •  Sală cu proiector  
5.2 de desfăşurare a activităţilor practice • Sală cu proiector 

 
6. Competenţe la formarea cărora contribuie disciplina 

Competenţe 
specifice 

•  Studenții de master înregistrați în acest program vor trebui să fie capabili să identifice și să utilizeze o 
varietate de metodologii și unelte specifice de transporturilor și a managementul  logistic, raportate 
direct la companiile sau industria în care doresc să lucreze. Informațiile primate prin acest program îi 
va pregăti să devină practicieni de top într-o vastă paletă de funcții tehnice sau specializate, după 
nevoile industriei.    

Competențele 
profesionale în 
care se înscriu 
competențele 
specifice 

•  C1 - Cunoaşterea şi aplicarea corectă şi adecvată a noţiunilor teoretice şi practice iniţiale şi avansate 
specifice domeniului şi specializării. 

•  C2 - Competențe de calcul statistic și utilizarea instrumentelor specifice calităţii şi competitivităţii în 
vederea analizei, prelucrării şi interpretării informaţiilor din sistemele inginereşti şi manageriale. 

• C4 - Analiza critică şi constructivă pentru îmbunătăţirea proiectelor, proceselor, sistemelor inginereşti 
şi manageriale. 

• C5 - Determinarea și evaluarea factorilor critici de succes ai indicatorilor de competitivitate pentru 
organizații. 

Competențele 
transversale în 
care se înscriu 
competențele 
specifice 

•  CT1 - Dezvoltarea gândirii analitice, sintetice, comparative şi critice, a capacităţii de adaptare şi 
comunicare în situaţii şi condiţii diverse. 

• CT 2 - Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă interdisciplinară şi aplicarea de tehnici 
de relaţionare şi colaborare în cadrul echipei, demonstrarea spiritului de iniţiativă, a capacităţilor 
inovatoare, în mediile fizic şi virtual.  

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei 
• Obiectivul general este acela de a furniza toate uneltele și inform   pentru 

proiectarea managementului logistic și al transporturilor într- o organiza șie.   

7.2 Obiectivele specifice 
• Analiza intern ă și externă a unei organiza șii, managementul resurselor, comunicarea cu 

alte departamente, managementul distribu șiei.   

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 
1. Rolul și importan       

economia, reglement ări și politici publice  

10   Prezentări interactive 
cu proiector, vorbitori 
invitații 

 2.Prezentarea generală a furnizorilor de transport (transportatori auto, 

feroviari, aerieni, pe ap ă, condu    

transport global)  ) 

 8  

 3.Managementul transporturilor (costuri ș      

de transport, managementul informa șiei ș     

navale)) 

 10  

.    
     
     

 



Bibliografie 9   Bardy E. and all.- Management of transportation, Thompson South Western, Mason, 2006. 

Menzer J. – Supply chain management, Sage Publication, Thousand Oaks, 2001. 

Cachon G., Terwiesch C. – Matching Supply with demand, McGraw Hill, Boston, 2006 

8.2 Activităţi aplicative 10 Număr de ore Metode de predare 
1.Rela șiile 

economie.

 6  Studii de caz 

2.Transport intermodal  6 
3.Structura de cost în transporturi  2 

Bibliografie 11    
Bardy E. and all.- Management of transportation, Thompson South Western, Mason, 2006. 

Menzer J. – Supply chain management, Sage Publication, Thousand Oaks, 2001. 

Cachon G., Terwiesch C. – Matching Supply with demand, McGraw Hill, Boston, 2006  

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale
şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

• Con șinutul este stabilit împreun ă cu o companie multinaț ională din sectoru 

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 12 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din 
nota finală 

10.4 Curs  Înțelegerea și atingerea 
tuturor subiectelor.     

Evaluare formativă – pe parcursul predării
(proiect și curs), bazată pe feedback-ul cadru  60%

9 Cel puţin un un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei. De asemenea, cel puţin un titlu trebuie să se refere la o lucrare de referință pentru disciplină, lucrare de 
circulaţie naţională şi internaţională, existentă 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. 
12 Fișele disciplinelor trebuie să conțină procedura de evaluare a disciplinei cu precizarea criteriilor, a metodelor și a formelor de evaluare, precum și cu precizarea 
ponderilor atribuite acestora în nota finală. Criteriile de evaluare trebuie să corespundă tuturor activităților prevăzute în planul de învățământ (curs, seminar, laborator, 
proiect), precum și formelor de verificare pe parcurs (teme de casă, referate ș.a.) 





FIŞA DISCIPLINEI 1 

1. Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea Politehnica Timișoara 

1.2 Facultatea 2 / Departamentul 3  Facultatea de Management În Producție Și Transporturi / Departamentul 
Management   

1.3 Catedra ▬ 
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod 4)  Inginerie și Management / 207010  
1.5 Ciclul de studii  Master 
1.6 Programul de studii (denumire/cod/calificarea)  Ingineria și Managementul Calității și Competitivității/ 207010 

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei  Practica 3 
2.2 Titularul activităţilor de curs 
2.3 Titularul activităţilor aplicative 5  Sl.Dr. ing. NEGRUȚ Mircea Liviu 
2.4 Anul de studiu 6  2 2.5 Semestrul  3 2.6 Tipul de evaluare  D  2.7 Regimul disciplinei  DS 

3. Timp total estimat - ore pe semestru (activități directe (asistate integral), activități asistate parțial și activități neasistate 7)

3.1 Număr de ore asistate 
integral/săptămână  , din care: 3.2 ore curs 3.3 ore seminar/laborator/proiect 

3.1* Număr total de ore asistate 
integral/sem.  , din care:   3.2* ore curs 3.3* ore seminar/laborator/proiect 

3.4 Număr de ore asistate 
parțial/saptămână 14   , din care: 3.5 ore proiect, 

cercetare 
3.6 ore 
practică 14  

3.7 ore 
elaborare 
lucrare de 
disertație 

3.4* Număr total de ore asistate parțial/ 
semestru 

 196  , din 
care: 

3.5* ore proiect 
cercetare 

3.6* ore 
practică 

19
6  

3.7* ore 
elaborare 
lucrare de 
disertație 

3.8 Număr de ore activități neasistate/ 
săptămână 

 , din care: ore documentare suplimentară în bibliotecă, pe 
platformele electronice de specialitate și pe teren 
ore studiu individual după manual, suport de curs, 
bibliografie și notițe 
ore pregătire seminarii/laboratoare, elaborare teme de 
casă și referate, portofolii și eseuri 

3.8* Număr total de ore activități 
neasistate/ semestru 

 , din care: ore documentare suplimentară în bibliotecă, pe 
platformele electronice de specialitate și pe teren 
ore studiu individual după manual, suport de curs, 
bibliografie și notițe 
ore pregătire seminarii/laboratoare, elaborare teme de 
casă și referate, portofolii și eseuri 

3.9 Total ore/săptămână 8 14  
3.9* Total ore/semestru  196 
3.10 Număr de credite  10  

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum • 
4.2 de competenţe • 

1 Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3), actualizată pe baza Standardelor specifice ARACIS din decembrie 2016. 
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. 376/18.05.2016 sau în HG similare actualizate anual.
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 În cadrul UPT, numărul de ore de la rubricile 3.1*, 3.2*,…,3.9* se obțin prin înmulțirea cu 14 (săptămâni) a numărului de ore din rubricile 3.1, 3.2,…, 3.9. Informațiile din 
rubricile 3.1, 3.4 și 3.8 sunt chei de verificare folosite de ARACIS sub forma: (3.1)+(3.4) ≥ 28 ore/săpt. și (3.9) ≤ 40 ore/săpt. 
8 Numărul de ore total/săptămână se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.1, 3.4 şi 3.8. 



 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

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

 
6. Competenţe la formarea cărora contribuie disciplina 

Competenţe 
specifice 

 Să poată identifica și utiliza diverse instrumente și metodologii specifice care au legătură directă cu 
companiile și industriile alese de ele. Să se pregătească să devină lideri în orice domeniu al unui număr mare 
de funcții tehnice și specializate, după cum este necesar în funcție de nevoile specifice ale industriei 
•  

Competențele 
profesionale în 
care se înscriu 
competențele 
specifice 

•  C1 - Cunoaşterea şi aplicarea corectă şi adecvată a noţiunilor teoretice şi practice iniţiale şi avansate 
specifice domeniului şi specializării. 

• C2 – Utilizarea calculului statistic și a instrumentelor specifice calităţii şi competitivităţii în 
vederea analizei, prelucrării şi interpretării informaţiilor din sistemele inginereşti şi manageriale 

• C3 - Rezolvarea de probleme inginereşti şi manageriale specifice calităţii şi competitivităţii într-
un mod creativ, eficient şi eficace 

• C4 - Analiza critică şi constructivă pentru îmbunătăţirea proiectelor, proceselor, sistemelor inginereşti şi 
manageriale. 

• C5 - Determinarea și evaluarea factorilor critici de succes ai indicatorilor de competitivitate pentru organizații.   
Competențele 
transversale în 
care se înscriu 
competențele 
specifice 

•  CT1 – Dezvoltarea gândirii analitice, sintetice, comparative şi critice, a capacităţii de adaptare şi comunicare 
în situaţii şi condiţii diverse.  

• CT2 - Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă interdisciplinară şi aplicarea de tehnici de 
relaţionare şi colaborare în cadrul echipei, demonstrarea spiritului de iniţiativă, a capacităţilor inovatoare, în 
mediile fizic şi virtual.  

• CT3 – Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi utilizarea eficientă, pentru dezvoltarea personală şi 
profesională, a surselor informaţionale şi de formare, atât în limba română, cât şi într-o limbă de circulaţie 
internaţională.   

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei •  Să sintetizeze și să prezinte conceptele, instrumentele, metodele și modelele 
specifice pentru o gândire pragmatică și inginerească.   

7.2 Obiectivele specifice 

 Înțelegerea fenomenelor și problemelor întreprinderilor; 
• Evaluarea situației manageriale și inginerești a întreprinderilor și identificarea măsurilor 
adecvate pentru îmbunătățirea acesteia; 
• Dezvoltarea abilității de a analiza conținutul proceselor de luare a deciziilor manageriale 

și inginerești.   
 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 
      
     
     
     
     
     
     
     
     
      
      
      

 



      
      
Bibliografie 9   .   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.2 Activităţi aplicative 10 Număr de ore Metode de predare 
Elaborarea unui raport de practică cu subiecte din Mentenanta 

Pproductivă Totatlă și/sau competitivitate     
 196  Studii de caz   

     
     
     
        
       
         
         
         
Bibliografie 11   Cursurile din semestrul 3    

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale 

şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

•  Menținerea contactelor regulate cu mediul de afaceri, în special prin realizarea anuală a cercetărilor aplicate 
în firme prin elaborarea proiectelor de practică.   

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 12 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din 
nota finală 

10.4 Curs           
10.5 Activităţi aplicative  S:             
 L:            

 

P:    Abilitatea de a folosi 
metode specifice, modele 
specifice și prezentarea 
soluțiilor propuse   

 Prezentarea / susținerea orală a soluțiilor / 
concluziilor / concluziilor propuse, răspunsuri 
la întrebări 
  

50%   

 Pr:   Calitatea raportului de 
practică         Evaluare raport  50%   

 Tc-R13:           
10.6 Standard minim de performanţă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică 

stăpânirea lui) 14 

9 Cel puţin un un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei. De asemenea, cel puţin un titlu trebuie să se refere la o lucrare de referință pentru disciplină, lucrare de 
circulaţie naţională şi internaţională, existentă 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. 
12 Fișele disciplinelor trebuie să conțină procedura de evaluare a disciplinei cu precizarea criteriilor, a metodelor și a formelor de evaluare, precum și cu precizarea 
ponderilor atribuite acestora în nota finală. Criteriile de evaluare trebuie să corespundă tuturor activităților prevăzute în planul de învățământ (curs, seminar, laborator, 
proiect), precum și formelor de verificare pe parcurs (teme de casă, referate ș.a.) 
13 Tc-R=teme de casă - Referate 

 

                                                           





FIŞA DISCIPLINEI 1 

1. Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea Politehnica Timișoara 

1.2 Facultatea 2 / Departamentul 3  Facultatea de Management În Producție Și Transporturi / Departamentul 
Management   

1.3 Catedra ▬ 
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod 4)  Inginerie și Management / 207010  
1.5 Ciclul de studii  Master 
1.6 Programul de studii (denumire/cod/calificarea)  Ingineria și Managementul Calității și Competitivității/ 207010 

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei  Practica 4 (pentru disertație) 
2.2 Titularul activităţilor de curs 
2.3 Titularul activităţilor aplicative 5  Profesorul coordonator 
2.4 Anul de studiu 6  2 2.5 Semestrul  4 2.6 Tipul de evaluare  D  2.7 Regimul disciplinei  DS 

3. Timp total estimat - ore pe semestru (activități directe (asistate integral), activități asistate parțial și activități neasistate 7)

3.1 Număr de ore asistate 
integral/săptămână  , din care: 3.2 ore curs 3.3 ore seminar/laborator/proiect 

3.1* Număr total de ore asistate 
integral/sem.  , din care:   3.2* ore curs 3.3* ore seminar/laborator/proiect 

3.4 Număr de ore asistate 
parțial/saptămână 14   , din care: 3.5 ore proiect, 

cercetare 
3.6 ore 
practică 14  

3.7 ore 
elaborare 
lucrare de 
disertație 

3.4* Număr total de ore asistate parțial/ 
semestru 

 196  , din 
care: 

3.5* ore proiect 
cercetare 

3.6* ore 
practică 

19
6  

3.7* ore 
elaborare 
lucrare de 
disertație 

3.8 Număr de ore activități neasistate/ 
săptămână 

 , din care: ore documentare suplimentară în bibliotecă, pe 
platformele electronice de specialitate și pe teren 
ore studiu individual după manual, suport de curs, 
bibliografie și notițe 
ore pregătire seminarii/laboratoare, elaborare teme de 
casă și referate, portofolii și eseuri 

3.8* Număr total de ore activități 
neasistate/ semestru 

 , din care: ore documentare suplimentară în bibliotecă, pe 
platformele electronice de specialitate și pe teren 
ore studiu individual după manual, suport de curs, 
bibliografie și notițe 
ore pregătire seminarii/laboratoare, elaborare teme de 
casă și referate, portofolii și eseuri 

3.9 Total ore/săptămână 8 14  
3.9* Total ore/semestru  196 
3.10 Număr de credite  10  

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum • 
4.2 de competenţe • 

1 Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3), actualizată pe baza Standardelor specifice ARACIS din decembrie 2016. 
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. 376/18.05.2016 sau în HG similare actualizate anual.
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 În cadrul UPT, numărul de ore de la rubricile 3.1*, 3.2*,…,3.9* se obțin prin înmulțirea cu 14 (săptămâni) a numărului de ore din rubricile 3.1, 3.2,…, 3.9. Informațiile din 
rubricile 3.1, 3.4 și 3.8 sunt chei de verificare folosite de ARACIS sub forma: (3.1)+(3.4) ≥ 28 ore/săpt. și (3.9) ≤ 40 ore/săpt. 
8 Numărul de ore total/săptămână se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.1, 3.4 şi 3.8. 



 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

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

 
6. Competenţe la formarea cărora contribuie disciplina 

Competenţe 
specifice 

 Să poată identifica și utiliza diverse instrumente și metodologii specifice care au legătură directă cu 
companiile și industriile alese de ele. Să se pregătească să devină lideri în orice domeniu al unui număr mare 
de funcții tehnice și specializate, după cum este necesar în funcție de nevoile specifice ale industriei 
•  

Competențele 
profesionale în 
care se înscriu 
competențele 
specifice 

•  C1 - Cunoaşterea şi aplicarea corectă şi adecvată a noţiunilor teoretice şi practice iniţiale şi avansate 
specifice domeniului şi specializării. 

• C2 – Utilizarea calculului statistic și a instrumentelor specifice calităţii şi competitivităţii în 
vederea analizei, prelucrării şi interpretării informaţiilor din sistemele inginereşti şi manageriale 

• C3 - Rezolvarea de probleme inginereşti şi manageriale specifice calităţii şi competitivităţii într-
un mod creativ, eficient şi eficace 

• C4 - Analiza critică şi constructivă pentru îmbunătăţirea proiectelor, proceselor, sistemelor inginereşti şi 
manageriale. 

• C5 - Determinarea și evaluarea factorilor critici de succes ai indicatorilor de competitivitate pentru organizații.   
Competențele 
transversale în 
care se înscriu 
competențele 
specifice 

•  CT1 – Dezvoltarea gândirii analitice, sintetice, comparative şi critice, a capacităţii de adaptare şi comunicare 
în situaţii şi condiţii diverse.  

• CT2 - Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă interdisciplinară şi aplicarea de tehnici de 
relaţionare şi colaborare în cadrul echipei, demonstrarea spiritului de iniţiativă, a capacităţilor inovatoare, în 
mediile fizic şi virtual.  

• CT3 – Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi utilizarea eficientă, pentru dezvoltarea personală şi 
profesională, a surselor informaţionale şi de formare, atât în limba română, cât şi într-o limbă de circulaţie 
internaţională.   

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei •  Să sintetizeze și să prezinte conceptele, instrumentele, metodele și modelele 
specifice pentru o gândire pragmatică și inginerească.   

7.2 Obiectivele specifice 

 Înțelegerea fenomenelor și problemelor întreprinderilor; 
• Evaluarea situației manageriale și inginerești a întreprinderilor și identificarea măsurilor 
adecvate pentru îmbunătățirea acesteia; 
• Dezvoltarea abilității de a analiza conținutul proceselor de luare a deciziilor manageriale 

și inginerești.   
 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 
      
     
     
     
     
     
     
     
     
      
      
      

 



Bibliografie 9   . 

8.2 Activităţi aplicative 10 Număr de ore Metode de predare 
Practica realizată într-o comanie avand subiectul de disertație  196 Studiu de caz în 

comanie  

Bibliografie 11   Cursurile din semestrele 1-3  

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale
şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

• Menținerea contactelor regulate cu mediul de afaceri, în special prin realizarea anuală a cercetărilor aplicate
în firme prin elaborarea proiectelor de practică. 

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 12 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din 
nota finală 

10.4 Curs 
10.5 Activităţi aplicative S:   

L:  
P:    Abilitatea de a folosi 
metode specifice, modele 
specifice și prezentarea 
soluțiilor propuse   

 Prezentarea / susținerea orală a soluțiilor / 
concluziilor / concluziilor propuse, răspunsuri 
la întrebări 50%  

Pr:   Calitatea raportului de 
practică        Evaluare raport 50%  

Tc-R13: 
10.6 Standard minim de performanţă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică 

stăpânirea lui) 14 

9 Cel puţin un un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei. De asemenea, cel puţin un titlu trebuie să se refere la o lucrare de referință pentru disciplină, lucrare de 
circulaţie naţională şi internaţională, existentă 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. 
12 Fișele disciplinelor trebuie să conțină procedura de evaluare a disciplinei cu precizarea criteriilor, a metodelor și a formelor de evaluare, precum și cu precizarea 
ponderilor atribuite acestora în nota finală. Criteriile de evaluare trebuie să corespundă tuturor activităților prevăzute în planul de învățământ (curs, seminar, laborator, 
proiect), precum și formelor de verificare pe parcurs (teme de casă, referate ș.a.) 
13 Tc-R=teme de casă - Referate 





FIŞA DISCIPLINEI 1 

1. Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea Politehnica Timișoara 

1.2 Facultatea 2 / Departamentul 3  Facultatea de Management În Producție Și Transporturi / Departamentul 
Management   

1.3 Catedra ▬ 
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod 4)  Inginerie și Management / 207010  
1.5 Ciclul de studii  Master 
1.6 Programul de studii (denumire/cod/calificarea)  Ingineria și Managementul Calității și Competitivității/ 207010 

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei Elaborarea lucrării de disertație 
2.2 Titularul activităţilor de curs 
2.3 Titularul activităţilor aplicative 5  Profesorul coordonator 
2.4 Anul de studiu 6  2 2.5 Semestrul  4 2.6 Tipul de evaluare  D  2.7 Regimul disciplinei  DS 

3. Timp total estimat - ore pe semestru (activități directe (asistate integral), activități asistate parțial și activități neasistate 7)

3.1 Număr de ore asistate 
integral/săptămână  , din care: 3.2 ore curs 3.3 ore seminar/laborator/proiect 

3.1* Număr total de ore asistate 
integral/sem.  , din care:   3.2* ore curs 3.3* ore seminar/laborator/proiect 

3.4 Număr de ore asistate 
parțial/saptămână 14   , din care: 3.5 ore proiect, 

cercetare 
3.6 ore 
practică 14  

3.7 ore 
elaborare 
lucrare de 
disertație 

3.4* Număr total de ore asistate parțial/ 
semestru 

 196  , din 
care: 

3.5* ore proiect 
cercetare 

3.6* ore 
practică 

19
6  

3.7* ore 
elaborare 
lucrare de 
disertație 

3.8 Număr de ore activități neasistate/ 
săptămână 

12  , din care: ore documentare suplimentară în bibliotecă, pe 
platformele electronice de specialitate și pe teren   2 

ore studiu individual după manual, suport de curs, 
bibliografie și notițe  4 

ore pregătire seminarii/laboratoare, elaborare teme de 
casă și referate, portofolii și eseuri   6 

3.8* Număr total de ore activități 
neasistate/ semestru 

168  , din care: ore documentare suplimentară în bibliotecă, pe 
platformele electronice de specialitate și pe teren  28 

ore studiu individual după manual, suport de curs, 
bibliografie și notițe  56 

ore pregătire seminarii/laboratoare, elaborare teme de 
casă și referate, portofolii și eseuri  84 

3.9 Total ore/săptămână 8 14  
3.9* Total ore/semestru  364 
3.10 Număr de credite  10  

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum • 
4.2 de competenţe • 

1 Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3), actualizată pe baza Standardelor specifice ARACIS din decembrie 2016. 
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. 376/18.05.2016 sau în HG similare actualizate anual.
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 În cadrul UPT, numărul de ore de la rubricile 3.1*, 3.2*,…,3.9* se obțin prin înmulțirea cu 14 (săptămâni) a numărului de ore din rubricile 3.1, 3.2,…, 3.9. Informațiile din 
rubricile 3.1, 3.4 și 3.8 sunt chei de verificare folosite de ARACIS sub forma: (3.1)+(3.4) ≥ 28 ore/săpt. și (3.9) ≤ 40 ore/săpt. 
8 Numărul de ore total/săptămână se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.1, 3.4 şi 3.8. 



 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

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

 
6. Competenţe la formarea cărora contribuie disciplina 

Competenţe 
specifice 

 Să poată identifica și utiliza diverse instrumente și metodologii specifice care au legătură directă cu 
companiile și industriile alese de ele. Să se pregătească să devină lideri în orice domeniu al unui număr mare 
de funcții tehnice și specializate, după cum este necesar în funcție de nevoile specifice ale industriei 
•  

Competențele 
profesionale în 
care se înscriu 
competențele 
specifice 

•  C1 - Cunoaşterea şi aplicarea corectă şi adecvată a noţiunilor teoretice şi practice iniţiale şi avansate 
specifice domeniului şi specializării. 

• C2 – Utilizarea calculului statistic și a instrumentelor specifice calităţii şi competitivităţii în 
vederea analizei, prelucrării şi interpretării informaţiilor din sistemele inginereşti şi manageriale 

• C3 - Rezolvarea de probleme inginereşti şi manageriale specifice calităţii şi competitivităţii într-
un mod creativ, eficient şi eficace 

• C4 - Analiza critică şi constructivă pentru îmbunătăţirea proiectelor, proceselor, sistemelor inginereşti şi 
manageriale. 

• C5 - Determinarea și evaluarea factorilor critici de succes ai indicatorilor de competitivitate pentru organizații.   
Competențele 
transversale în 
care se înscriu 
competențele 
specifice 

•  CT1 – Dezvoltarea gândirii analitice, sintetice, comparative şi critice, a capacităţii de adaptare şi comunicare 
în situaţii şi condiţii diverse.  

• CT2 - Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă interdisciplinară şi aplicarea de tehnici de 
relaţionare şi colaborare în cadrul echipei, demonstrarea spiritului de iniţiativă, a capacităţilor inovatoare, în 
mediile fizic şi virtual.  

• CT3 – Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi utilizarea eficientă, pentru dezvoltarea personală şi 
profesională, a surselor informaţionale şi de formare, atât în limba română, cât şi într-o limbă de circulaţie 
internaţională.   

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei •  Să sintetizeze și să prezinte conceptele, instrumentele, metodele și modelele 
specifice pentru o gândire pragmatică și inginerească.   

7.2 Obiectivele specifice 

 Înțelegerea fenomenelor și problemelor întreprinderilor; 
• Evaluarea situației manageriale și inginerești a întreprinderilor și identificarea măsurilor 
adecvate pentru îmbunătățirea acesteia; 
• Dezvoltarea abilității de a analiza conținutul proceselor de luare a deciziilor manageriale 

și inginerești.   
 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 
      
     
     
     
     
     
     
     
     
      
      
      

 



Bibliografie 9   . 

8.2 Activităţi aplicative 10 Număr de ore Metode de predare 
Elaborarea lucrarii de disertație într-o comanie avand subiectul de 

disertație 
 196 Studiu de caz în 

companie  

Bibliografie 11   Cursurile din semestrele 1-3  

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale
şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

• Menținerea contactelor regulate cu mediul de afaceri, în special prin realizarea anuală a cercetărilor aplicate
în firme prin elaborarea proiectelor de disertație. 

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 12 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din 
nota finală 

10.4 Curs 
10.5 Activităţi aplicative S:   

L:  
P:    Abilitatea de a folosi 
metode specifice, modele 
specifice și prezentarea 
soluțiilor propuse   

 Prezentarea / susținerea orală a soluțiilor / 
concluziilor / concluziilor propuse, răspunsuri 
la întrebări 50%  

Pr:   Calitatea lucrării de 
disertație        Evaluare lucrare 50%  

Tc-R13: 
10.6 Standard minim de performanţă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică 

stăpânirea lui) 14 

9 Cel puţin un un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei. De asemenea, cel puţin un titlu trebuie să se refere la o lucrare de referință pentru disciplină, lucrare de 
circulaţie naţională şi internaţională, existentă 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. 
12 Fișele disciplinelor trebuie să conțină procedura de evaluare a disciplinei cu precizarea criteriilor, a metodelor și a formelor de evaluare, precum și cu precizarea 
ponderilor atribuite acestora în nota finală. Criteriile de evaluare trebuie să corespundă tuturor activităților prevăzute în planul de învățământ (curs, seminar, laborator, 
proiect), precum și formelor de verificare pe parcurs (teme de casă, referate ș.a.) 
13 Tc-R=teme de casă - Referate 
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