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Ingineria şi Simularea Sistemelor de Producţie II 

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 

IV (învăţământ cu frecvenţă); 
V(învăţământ cu frecvenţă 

redusă) 

7; 
9 E 

S – unitate de 
curs de 

specialitate 

A - unitate de 
curs opţională 5 

 
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 150 / fr 150 45/18 30/10 40/57 20/60 15/45 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Ingineria şi Simularea Sistemelor de Producţie I, Tehnologia Construcţiilor 
de Maşini  II, Managementul Operaţional, Ingineria şi Simularea 

Sistemelor de Producţie I 

Conform competenţelor Evaluarea formei de organizarea a sistemului de producţie de bază şi 
auxiliar. 

 
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. 
CPL3Utilizarea unor aplicaţii software şi a tehnologiilor informaţionale în efectuarea 
calculelor economice pentru proiectarea ciclurilor de producţie în funcţie de gradul de 
specializare a întreprinderilor din domeniu  
CPL4 Proiectarea ciclurilor de producţie şi a proceselor asociate activităţii de bază  
CPL5 Planificarea, coordonarea şi monitorizarea subsistemelor manageriale ale 
întreprinderilor din domeniu cu scopul asigurării calităţii produselor finale (conform 
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standardelor internaţionale de management a calităţii). 
 
 

 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Obţinerea cunoştinţelor în domeniul metodelor de organizare a sistemelor de 
producţie şi organizarea structurală a acestora, necesare în activitatea practică a 
viitorilor manageri în producţie. 

Obiectivele specifice Cunoaşterea metodelor şi tehnicilor de studiu, analiză şi organizare a sistemelor de 
producţie.  
Evaluarea  sistemelor de organizare procesuală şi spaţială a producţiei de bază şi a 
celor auxiliare şi de servire în cadrul întreprinderilor de producţie. 

Întocmirea planului global de producţie industrială şi planificarea calendaristică a  
realizării lui  
Analizarea costurilor de fabricaţie pentru determinarea variantei optime de dotare cu 
maşini şi utilaje în scopul optimizării loturilor de fabricaţie 

 
 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Proiectarea planului general de principiu 5 2 

T2. Proiectarea subsistemului de fabricaţie 10 4 

T3. Proiectarea subsistemului logistic 8 4 

T4. Proiectarea subsistemului de suport 8 3 

T5. Proiectarea subsistemului de control 8 3 

T6. Proiectarea subsistemului de conducere 6 2 

 

Total prelegeri: 
45 18 

 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 

LP.1. Documentele necesare elaborării proiectului de execuţie a sistemului 

tehnico-economic. Proiectarea planului general de principiu. Studiu de caz. 

4 1 

LP.2. Proiectarea subsistemului de prelucrare şi montaj. Studiu de caz. 6 1 

LP.3. Proiectarea subsistemului logistic. Studiu de caz. 6  

1 

LP.4 Proiectarea subsistemului suport. Studiu de caz. 6 1 

LP.5. Proiectarea subsistemului de control. Studiu de caz 4 1 

LP.6. Proiectarea subsistemului de conducere. Studiu de caz 4 1 

Total lucrări de laborator/seminare: 30 10 
 
 



FIŞA UNITĂŢII  DE CUR S/MODULULUI  
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9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

15% 15% 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. 

 
 


