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BAZELE INGINERIEI ȘI INTRODUCERE ÎN SPECIALITATE 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Industrie Uşoară 

Catedra/departamentul Modelarea și tehnologia confecțiilor din piele 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 710.1 Inginerie și management în textile (îmbrăcăminte, încălțăminte și 
articole din piele) 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

I (învăţământ cu frecvenţă); 
I (învăţământ cu frecvenţă 

redusă) 

1; 
1 

A 
F – unitate de 

curs 
fundamentală 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 
2 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Laborator/seminar 
Proiect de 

an 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicaţii 

60 30 - - 30 - 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Bazele tehnologiei confecțiilor, Teorie economică. 

Conform competențelor Cunoștințe despre organizarea entităților de producție, tehnologia de 
confecționare a produselor. 

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de tablă de scris, 
proiector şi calculator.  

 
5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

CP2. Identificarea, formularea și soluționarea problemelor inginerești și manageriale din 
întreprinderile din domeniul textil. 

 Identificarea teoriilor și metodelor oportune din domeniul ingineresc și managerial pentru 
soluționarea problemelor specifice din domeniul textil 

 Interpretarea și aplicarea teoriilor și metodelor specifice în scopul  identificării, formulării și 
soluționării problemelor inginerești și manageriale din întreprinderile din domeniu 

 Aplicarea cunoștințelor specifice pentru identificarea, formulare  și soluționarea problemelor 
inginerești și manageriale din domeniul textil 

 Evaluarea eficienței soluțiilor preconizate pentru rezolvarea problemelor inginerești și 
manageriale din domeniul textil 

 Soluționarea problemelor inginerești și manageriale din domeniul textil aplicând proceduri și 
metode inovative 

Competențe 
transversale 

CT2.  Desfășurarea activității în condiții de auto - disciplină, flexibilitate și adaptabilitate. 
Aplicarea consecventă a cunoștințelor existente în scopul realizării obiectivelor 
organizaționale. Utilizarea etică a informațiilor procesate în cadrul activității de muncă. 

http://www.utm.md/
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CT3. Autoevaluarea necesității de pregătire, dezvoltarea capacității de a învăța independent. 
Angajarea activă în procesul de învățare continuă. 

 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Însușirea metodelor de optimizare a organizării proceselor de producție. 

Obiectivele specifice - Cunoașterea noțiunile de bază legate de inginerie şi activitățile inginerești. 
- Să comunice eficient utilizând terminologia şi noțiunile de bază legate de 

activitatea inginerească. 
- Să analizeze tipologia întreprinderilor după diverse criterii de clasificare. 
- Să abordeze problematicele Ingineriei Sistemului de Producție cu ajutorul 

conceptelor de modele şi modelare. 
- Să comunice principiile fundamentale de analiză ale Sistemelor de Producție. 
- Să descrie sistemele generale componente ale SP în baza caracteristicilor 

definitorii. 
- Să recunoască şi să delimiteze subsistemele componente clasice ale unui SP în 

cazul întreprinderilor din domeniul Industriei Ușoare; 
- Să explice relaționarea subsistemelor componente, identificând rolul de bază a 

fiecăruia; 
- Să aplice metodele ingineriei sistemelor de producție în analiza unui proces de 

producție simulat. 
- Să identifice şi evidenţieze aspectele de analiză şi intervenţie posibile  prin studiul 

unui proces de muncă cu folosirea SPO în cadrul unei aplicaţii demonstrative. 
 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Ingineria şi activitățile inginerești. Ingineria industrială; Metode, tehnici şi 
instrumente ale ingineriei industriale; Obiectul şi obiectivele cursului BIIS;  

2 1 

T2. Întreprinderea – agent economic. Criterii de grupare a agenților economici. 
Conceptul de întreprindere. Tipologia întreprinderilor. 

2 1 

T3. Noțiuni generale privind teoria sistemelor de producție. Modelarea ca mijloc 
de studiu în ISP. Modalități de abordare a problematicilor ingineriei sistemelor de 
producție. 

2 1 

T4. Definirea noțiunii de sistem. Elemente definitorii ale noțiunii de sistem. 
Problematicele abordării sistemice.  

2 1 

T5. Definirea sistemelor de producție folosind conceptul de sistem. Structura 
generală pe subsisteme a unui sistem de producție. Principiile fundamentale de 
analiză ale SP. Descrierea sistemelor componente ale SP. 

2 1 

T6. Noţiuni generale privind subsistemele componente ale sistemelor de 
producţie.  
Subsistemul informaţional. Subsistemul decizional. 
Subsistemul operațional. 

6 
2 

T7. Noțiuni generale privind procesele din cadrul sistemului operațional al unui 
SP. 

2 

T8. Metodele ingineriei sistemelor de producție. Introducere. Clasificarea 
tehnicilor, metodelor și instrumentelor ISP. Metodele ISP și  Ingineria metodelor. 

2 1 
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T9. Metode pentru studiul mișcării. Introducere. Tehnici pentru studiul mișcării. 
Tehnici care utilizează diagrame de mișcări. Tehnici bazate pe studiul micro 
mișcărilor. 

2 

T10. Metode ale ingineriei sistemelor de producție ce utilizează diagrame 
(scheme) ale proceselor de lucru. 

2 
1 

T11. Scheme de proces pe operații 4 

T12. Graficul Gantt. 2 1 

Total prelegeri: 30 10 
 

 

8. Referinţe bibliografice 

Principale 1. Manualul inginerului textilist. Vol. III, secţiunea XI, Bucureşti, ed. Agir, 2004 
2. Gerald A. Cole Management, Teorie şi practică, Chişinău, ed. Ştiinţa, 2006 
3. Coordonator: Ţuţurea M. Manual de inginerie economică. Cluj-Napoca, ed. Dacia, 2000 
4. Moldovan-Scholz M. Managementul resurselor umane, Bucureşti, ed. Economică, 2000 
5. Chiriac V. Tehnologii de finisare a confecțiilor textile. București: Tehnică, 1996 
6. Gheorghița M. Economia întreprinderii industriale. Manual universitar. Chișinău: ed. 

Cuvântul-ABC, 2011. ISBN 978-9975-106-84-9  
7. Popescu I., Modelarea sistemelor de producţie, Bucureşti, 1986 
8. Rusu C., Organizarea şi conducerea întreprinderilor din industria uşoară, Bucureşti 1980 
9. Zaharia M., Zaharia C., Deac C., Vizinteanu F. Management. Teorie şi aplicaţii. C++. 

Bucureşti, ed. Tehnică, 1993 
10. Ala Cotelnic, Managementul activităţii de producţie, ATIC, ed. Evrica, Chişinău, 2003 
11. Armeanu Alexandru, Căpățână Nicolae. Bazele ingineriei și managementul sistemelor de 

producție. București: Universitatea politehnică din București. Partea I. 2001. 
12. Armeanu Alexandru, Căpățână Nicolae. Bazele ingineriei și managementul sistemelor de 

producție. București: Universitatea politehnică din București. Partea II. 2001. 
Suplimentare 1. В.А. Козловский., Производственный менеджмент, Инфра-М, Москва, 2006 

2. Р.А.Фатхутдинов., Производственный менеджмент, Питер, Санкт-Петербург, 2006 
 

9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

60% - - 40% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestare şi pentru activitatea curentă; 
Obţinerea notei minime de „5” la lucrarea individuală; 
Demonstrarea în cadrul examenului final a cunoștințelor conform obiectivelor specifice. 
 


