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FIŞA DISCIPLINEI  
(licenţă) 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 
1.2. Facultatea INGINERIE 
1.3. Departamentul ENERGETICĂ ȘI ȘTIINȚA CALCULATOARELOR 
1.4. Domeniul de studii CALCULATOARE ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI 
1.5. Ciclul de studii LICENȚĂ 
1.6. Programul de studii/calificarea TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI 
1.7. Forma de învăţământ ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ 

 
2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei INGINERIA SISTEMELOR DE PRODUCȚIE 
2.2. Titularul activităţilor de curs Prof. dr. ing. Carol SCHNAKOVSZKY 
2.3. Titularul activităţilor de seminar S. l dr. ing. Eugen HERGHELEGIU 
2.4. Anul de 
studiu 

III 2.5. Semestrul VI 2.6. Tipul de evaluare E 

2.7. Regimul 
disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DS 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  
DI - obligatorie (impusă), DO - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 

DO 

 
3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână 3 3.2. Curs 2 3.3. Laborator 1 
3.4. Totalul de ore pe semestru din 
planul de învăţământ 

42 3.5. Curs 28 3.6. Laborator 14 

 
Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 13 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  
Tutoriat   
Examinări 10 
Alte activităţi (precizaţi):  
 
3.7. Total ore studiu individual  33 
3.8. Total ore pe semestru  75 
3.9. Numărul de credite 3 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de 
curriculum 

•  

4.2. de 
competenţe 

•  

 
 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1.  de desfăşurare a cursului • Sală de curs, dotată cu laptop, videoproiector şi software adecvat 
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5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

• Sală de laborator, dotată cu calculatoare şi software adecvat 

 
6. Competenţe specifice acumulate  

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

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

• Cursul urmăreşte prezentarea unor noţiuni privind organizarea  activităţilor 
de proiectare şi fabricaţie în întreprinderile industriale. Se prezintă noile 
sisteme organizatorice şi problematica   acestora. Competenţe specifice: 
prognozarea şi programarea producţiei; stabilirea necesarului de resurse 
investiţionale; stabilirea deciziilor tehnice optime din punct de vedere 
economic, stabilirea sistemului informatic optim necesar funcționării. 

7.2. Obiectivele specifice • Studentul este capabil să demonstreze că a înţeles noţiunile specifice 
disciplinei şi le poate aplica în rezolvarea unor probleme practice, având 
următoarele capacităţi:  
- Capacitate de analiză şi sinteză; 
- Capacitate de organizare şi planificare; 
- Abilităţi elementare de operare pe calculator; 
- Capacitatea de optimizare din punct de vedere al costurilor a produselor 
proiectate; 

 
8. Conţinuturi 

 Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 
• NOŢIUNI DEFINITORII. Obiectul, baza teoretică 
şi conţinutul disciplinei. Sistemul de producţie. Sistemul 
tehnologic. Sistemul de fabricaţie. Sistemul expert. Sistemul 
flexibil de fabricaţie 

2ore 

Prelegere  

• UNITATEA INDUSTRIALĂ. Funcţiile 
întreprinderii. Fondurile fixe şi utilizarea lor eficientă 2ore  Prelegere  

• PROIECTAREA ŞI DIMENSIONAREA 
SISTEMELOR DE PRODUCŢIE. Sarcinile activităţii de 
proiectare în ramura industrială. Principiile şi problemele 
proiectării sistemelor de producţie. Dimensionarea mărimii 
sistemelor de producţie. Concepte de logistică industrială. 
Optimizarea fluxurilor logistice de fabricaţie. Structura de 
producţie şi concepţie a întreprinderii constructoare de maşini. 
Capacitatea de producţie şi factorii care influenţează mărimea 
ei 

4ore 

Prelegere 
Demonstrații 

 

• ORGANIZAREA PRODUCŢIEI. Tipuri de 
producţie şi caracteristicile lor. Ciclul de producţie şi structura 
sa. Organizarea producţiei de bază. Caracterizarea fluxurilor 
de fabricaţie în construcţia de maşini. Strategii şi obiective în 
proiectarea şi optimizarea fluxurilor de fabricaţie. Stadiul 
actual al teoriei şi practicii în domeniul proiectării fluxurilor 
de fabricaţie. Analiza potenţialului tehnologic al întreprinderii 

4ore 

Prelegere 
Demonstrații 

 

• ORGANIZAREA ŞI OPTIMIZAREA 
SECŢIILOR AUXILIARE DE DESERVIRE. Organizarea 
întreţinerii şi a reparării fondurilor fixe. Organizarea 

2ore 
Prelegere 

Demonstrații 
 

 
6.
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C4.1. Identificarea şi descrierea tehnologiilor şi mediilor de programare şi ale conceptelor specifice ingineriei 
programării 
C4.2. Explicarea rolului, interacţiunii şi funcţionării componentelor sistemelor informatice 

6.
2.
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fabricaţiei şi a gospodăriei de SDV-uri. Organizarea 
sectorului energetic. Organizarea activităţii depozitelor. 
Organizarea activităţii de transport intern 
• INVESTIŢIILE ŞI IMPORTANŢA LOR ÎN 
DEZVOLTAREA SISTEMELOR DE PRODUCŢIE. 
Definirea investiţiilor, conţinut, importanţă şi clasificare. 
Documentaţia tehnico-economică necesară realizării 
investiţiilor. Eficienţa economică a investiţiilor şi indicatorii 
acestora. 

2ore 

Prelegere 
 

 

• FUNCŢIA DE PERSONAL A 
ÎNTREPRINDERII. Analiza timpului de muncă al 
executantului.  Normativele de muncă 

2ore 
Prelegere 

 
 

• FUNCŢIA COMERCIALĂ A SISTEMELOR DE 
PRODUCŢIE. Sistemul de activitate ale funcţiilor 
comerciale. Activitatea de aprovizionare tehnico-materială. 
Activitatea de desfacere a produselor 

2ore 

Prelegere 
 

 

• INFORMATIZAREA SISTEMELOR DE 
PRODUCȚIE.  Sisteme informatice economice. Sisteme 
informatice de gestionare a documentelor. Sisteme 
informatice CAD, CAM, CAE, CAP, CAQ, etc. 

8ore 

Prelegere 
 

 

Bibliografie 
• Schnakovszky, C., ş.c. Ingineria sistemelor de producţie, Editura Tehnica Chişinău, 1998. 
• Schnakovszky, C., Modelarea si monitorizarea activităților logistice in sistemele de producție, Editura 

TehnicaInfo, Chisinau, 2001 
• Schnakovszky, C., Modelarea si monitorizarea activităților logistice, Bacau, Curs intern, 2001 
• Schnakovszky, C., Tehnologia fabricării si reparării utilajului tehnologic, Editura Alma Mater, Bacau, 2001 
• Schnakovszky C., Pavel, V. Tehnologia construcțiilor de mașini si utilaje, vol I, Universitatea Bacau, 1998 

Bibliografie minimală 
• Schnakovszky, C., ş.c. Ingineria sistemelor de producţie, Editura Tehnica Chişinău, 1998. 
• Schnakovszky, C., Modelarea si monitorizarea activităților logistice in sistemele de producție, Editura 

TehnicaInfo, Chișinău, 2001 
 
Aplicaţii (Laborator) Nr. ore Metode de predare Observaţii 

1. Determinarea funcţiilor de regresie 2ore Demonstrații 
Exerciții practice 

 

2. Calculul probabilităţilor condiţionate în planificarea 
producţiei 

2ore Demonstrații 
Exerciții practice 

 

3. Metode de prognoză. Determinarea unei prognoze 
prin metoda lisajului exponenţial 

2ore Demonstrații 
Exerciții practice 

 

4. Analiza costurilor de fabricaţie. Metodă pentru 
determinarea pragului producţiei rentabile 

2ore Demonstrații 
Exerciții practice 

 

5. Determinarea variantei optime de proces tehnologic 2ore Demonstrații 
Exerciții practice 

 

6. Metode de amplasare a utilajelor. Organizarea 
producţiei de serie mică şi individuală. Metoda 
verigilor 

2ore Demonstrații 
Exerciții practice 

 

7. Calculul capacităţii de producţie şi a spaţiului 
necesar de amplasare a utilajelor pentru un atelier 
care desfăşoară o producţie de serie mare 

2ore Demonstrații 
Exerciții practice 

 

Bibliografie 
• Schnakovszky, C., ş.c. Ingineria sistemelor de producţie, Editura Tehnica Chişinău, 1998. 
• Schnakovszky, C., Modelarea si monitorizarea activităților logistice in sistemele de producție, Editura 

TehnicaInfo, Chisinau, 2001 
• Schnakovszky, C., Modelarea si monitorizarea activităților logistice, Bacau, Curs intern, 2001 
• Schnakovszky, C., Tehnologia fabricării si reparării utilajului tehnologic, Editura Alma Mater, Bacau, 2001 

Bibliografie minimală 
• Schnakovszky, C., ş.c. Ingineria sistemelor de producţie, Editura Tehnica Chişinău, 1998. 
• Schnakovszky, C., Modelarea si monitorizarea activităților logistice in sistemele de producție, Editura 

TehnicaInfo, Chisinau, 2001 
 

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

• Se asigură competenţe conform prevederilor RNCIS 
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10. Evaluare 

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

10.4. Curs 

- corectitudinea şi completitudinea 
cunoştinţelor; 
- gradul de asimilare a limbajului de 
specialitate  
- conştiinciozitate, interes pentru 
studiu individual 

Răspunsuri la examene 
Prezenţă activă la curs 

50% 
20% 

10.5. Laborator 

- capacitatea de a aplica în practică 
cunoştinţele asimilate 

Evaluare activităţi 
aplicative de laborator, 
participare activă la 
laborator, 

30% 

10.6. Standard minim de performanţă 
• cunoaşterea elementelor fundamentale de teorie 
• capacitatea de a opera cu cunoştinţele asimilate 

 
Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

25.09.2016 Prof. univ dr. ing. Carol 
SCHNAKOVSZKY 

 
 

S. l. dr. ing. Eugen HERGHELEGIU 

                                                
Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

1.10.2016 Conf. dr. ing. Bogdan CHIRITA 
 

 
 

Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului 
28.09. 2016 Prof. dr. ing. Valentin ZICHIL 
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