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Teoria Sistemelor de Producţie şi Ingineria Valorii 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi 

Catedra/departamentul Inginerie şi Management Industrial 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 521.8.1 - Inginerie şi Management în Construcţia de Maşini 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

III (învăţământ cu frecvenţă); 
III (învăţământ cu frecvenţă 

redusă) 

5; 
4 E 

S – unitate de 
curs de 

specialitate 

A - unitate de 
curs opţională 6 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Seminar 
Proiect de 

an 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicaţii 

Zi 180/fr 180 45/20 45/18 - 45/70 45/72 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Studiul şi Tehnologia Materialelor, Tehnologia Construcţiilor de Maşini I, 
Marketing Industrial 

Conform competenţelor Cunoaşterea formelor de utilizare a materialelor, metodelor de 
procesare, instrumente, utilaje, mentenanţă pentru concepţia 
produselor. 

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector şi 
calculator. Nu vor fi tolerate întârzierile studenţilor, precum şi convorbirile telefonice în 
timpul cursului. 

Seminar Studenţii vor perfecta rapoarte conform condiţiilor impuse de indicaţiile metodice. 
Termenul de predare a lucrării practice – o săptămână după finalizarea acesteia. Pentru 
predarea cu întârziere a lucrării aceasta se depunctează cu 1pct./săptămână de 
întârziere. 

 
5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

CPL2 Racordarea cunoştinţelor, principiilor şi metodelor ştiinţelor tehnico-economice la 
procesele de producere a semifabricatelor, pieselor, produselor şi asamblarea lor în 
echipamente finale, specifice ramurii. 
CPL5 Planificarea, coordonarea şi monitorizarea subsistemelor manageriale ale 
întreprinderilor din domeniu cu scopul asigurării calităţii produselor finale (conform 
standardelor internaţionale de management a calităţii). 
CPL6 Evaluarea şi monitorizarea situaţiilor economico-financiară a întreprinderilor din 
domeniu.   
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6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Obţinerea cunoştinţelor şi capacităţilor de a concepe, a inova, prefecţiona în condiţii 
de calitate a unor produse industriale.  

Obiectivele specifice Cunoaşterea metodelor de concepere inovativă şi în condiţii de calitate a unor 
sisteme de producţie. 
Cunoaşterea formei de organizare , exploatare, mentenanţă a unui sistem de 
producţie.  
Capacitatea de gestiune şi management a proceselor de concepţie, industrializare a 
produselor industrial, a resurselor material, de fabricaţie ale întreprinderii. 

Capacitatea de a realiza, promova eficient inovaţii, transferul tehnologic şi 
îmbunătăţirea continuă în domeniile: tehnologii de fabricare, echipament tehnologic, 
mijloace de control, etc. 

 
 
 
 
 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1.  Introducere. Motivarea activităţii. Momente opţionale ale procesului de 

satisfacere  a  necesităţilor. 

2 1 

T2. Obiectul – caracteristici, proprietăţi, proprietăţi pentru sine şi pentru mediul 

ambiant. Analiza calitativă.  

2 1 

T3. Noţiune  de sistem şi abordarea sistemică. Sisteme obiecte. Sisteme procese. 

Structura, funcţiile şi criteriile de clasificare a sistemelor. 

4 2 

T4. Obiectiv, scop, sarcină, funcţie 4 2 

T5.  Sistem de transformare – elementele, parametrii şi principiile de evaluare. 

Modelul sistemului de transformare. Reglarea şi dirijarea sistemului de 

transformare. 

4 2 

T6. Procesul tehnic. Condiţii de realizare a proceselor şi subproceselor. Operaţiile 

şi operatorii procesului tehnic. 

6 2 

T7. Sistem tehnic – funţia şi structura. 4 2 

T8. Ingineria Valorii – noţiune, scopul, problematica. Domenii de aplicare 2 1 

T9. Teorii despre valoare 3 1 

T 10. Abordarea Funcţională în Sistemul Valoric 2 1 

T11. Principiile directoare în Sistemul Valoric 2 1 

T12.Sistemul operaţional al Ingineriei Valorii 4 1 

T.13. Ierarhia descrierii obiectului tehnic 2 1 

T14 Modelarea produsului în Ingineria Valorii 2 1 

T15. Cercetarea funcţiilor obiectului supus Ingineriei Valorii 2 1 

 

Total prelegeri: 
45 20 
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Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 

LP.1. Abordarea obiectului ca element şi ca sistem în activitatea de cunoaştere şi 

creaţie. 

2 1 

LP.2. Elemente de analiză a sitemelor: puncte tari, puncte slabe, oportunităţi, 

riscuri. 

2 1 

LP.3. Analiza nivelurilor de complexitate a sistemului 2  

1 

LP.4.  Analiza sistemică a obiectelor din sarcina individuală. 4 2 

LP.5. Analiza obiectivelor, scopurilor, sarcinilor şi funţiilor obiectelor din sarcina 

individual. 

4 
2 

LP.6. Analiza sistemului de transormare a obiectelor din sarcina individuală. 4 2 

LP.7. Analiza procesului tehnic  de obţinere a obiectelor din sarcina individuală. 6 2 

LP.8. Analiza sistemului tehnic a obiectelor din sarcina individuală. 4 1 

LP.9. Aplicarea teoriilor despre valoare  pentru obiectele din sarcina individuală. 6 2 

LP.10. Abordarea funcţională în sistemul valoric al obiectelor din sarcina 

individuală. 

5 2 

LP.11. Funcţiile obiectelor din sarcina individual. Determinarea valorii funcţiilor. 6 2 

Total lucrări de laborator/seminare: 45 18 
 

8. Referinţe bibliografice 
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3. Ditrih I. Proiectirovanie i construirovani, Sistemnîi podhod, Tr. din  poloneză, Mir 1981,  

456 p. 
4. Boris Plahteanu, Ingineria valorii şi performanţa în creaţia tehnică, Iaşi, Performantica, 1999, 

400p. 
5. Моисеева Н.К, Карпунин М.Г., Основы теории и практики функционально-

стоймастного анализа. Учебное пособие для вузовб Москва 1988, 192 с. 
Suplimentare 1.  Кузьмин А.М. История возникновения и развития ФСА, InvenTech 2013. 

 
 

9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

30% 30% - 40% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări de laborator; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări şi lucrări de laborator; 
Obţinerea notei minime de „5” la proiectul de an; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii condiţiilor de aplicare a procedeelor de modelare 
constructivă. 

 


