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Profilul: Inginerie industrială 

Programul de studii: Strategii în asigurarea calității în industrie 

Forma de învățământ: învățământ cu frecvență 

 

 

REZUMATELE  FIȘELOR DISCIPLINELOR 

 

Anul de studiu: I 
Anul universitar: 2015/2016 

 

Disciplina: Bazele modelării și simulării proceselor industriale 

Titular disciplină: Prof. dr. ing. George Culea 

 

I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 

1 2x14=28 1x14=14 - - 6 

 

II. Conţinutul disciplinei:  

1. Noţiuni introductive. Procese industriale. Tipuri de reprezentare a proceselor industriale 

2. Norma naţională de reprezentare a proceselor industriale – GRAFCET. Simboluri utilizate în 

reprezentarea Grafcet.  Procese industriale reprezentate prin metoda Grafcet 

3. Modelarea proceselor industriale prin metoda Reţelelor Petri. Elemente caracteristice.  Modul de 

efectuare a tranziţiilor. Structuri şi tipuri de reţele Petri. 

4. Proprietăţile reţelelor Petri. Grafuri de marcaje. Ecuaţia fundamentală a Reţelelor Petri. 

Componente conservative şi invarianţii marcajelor. Invarianţii marcajelor şi invarianţii tranziţiilor. 

Structuri ce pot fi vizualizate cu ajutorul RP 

10. Reţele Petri neautonome 

11. Reţele Petri interpretate 

12. Reţele Petri stohastice. 

13. Reţele  Petri continue 

14. Reţele Petri colorate 

15. Simulatoare pentru reţele Petri 

16. Reprezentarea şi simularea proceselor industriale prin Reţele Petri. Sisteme deservite de o 

resursă comună (robot). Reprezentarea proceselor industriale sincronizate. Reprezentarea proceselor 

industriale paralele 

17. Modelarea sistemelor flexibile de fabricaţie. Modelarea sistemelor flexibile de prelucrare. 

Modelarea sistemelor flexibile de asamblare 

18. Simularea sistemelor flexibile de fabricaţie 

III. Proceduri folosite în predarea disciplinei:  

Prezentare la videoproiector a elementelor de bază ale modelării şi simulării proceselor industriale, 

descrierea şi prezentarea unor aplicaţii sugestive. Prezentare modele şi detalierea unor aspecte, 

simulări, discuţii asupra problemelor prezentate. 

IV. Forma de evaluare:  

Tip de activitate (Examen, Colocviu, Verificare pe parcurs) C
 

 Criterii de 

evaluare 

Metode de 

evaluare 

Pondere din 

nota finală 

Standard minim 

de performanţă 

Curs Răspunsuri la 

examen 

Colocviu 50% Nota 5 la colocviu 

Evaluare pe 

parcurs 

Lucrare de 

verificare 

40% Nota 5 la lucrare 

Seminar/ laborator/ 

proiect 

Implicare în 

realizarea 

Verificare 

activitate după 

10% Prezenţă 100% la 

laboratoare, 
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activităţilor 

prevăzute la 

laborator 

fiecare laborator predarea referatelor. 

 

V. Bibliografie 

1. Culea George , C. Popescu, Ştefan Ababei, Modelarea şi simularea sistemelor cu evenimente 

discrete, Editura Sirius, 2002 

2. Rene David, Hassanne Alla, Du Grafcet aux réseaux de Petri, Hermes, Paris, 1992 

3. Culea George, Automatizarea modernă a sistemelor de producţie, Editura Sirius, 2002 

4. Florin Gh. Filip, Boldur Bărbat, Informatica industrială, Editura Tehnică, 1999 

 

 

 

Disciplina: Prelucrarea datelor experimentale 

Titular disciplină: Prof. dr. ing. Carol Schnakovszky 

 

I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 

1 2x14=28 1x14=14 - - 6 

 

II. Conţinutul disciplinei: Conţinut  

1. Elemente  de teoria probabilităţilor.            

Evenimente. Probabilităţi definite pe câmpuri de evenimente. Variabile aleatoare. Funcţii de 

variabile aleatoare. Legi de repartiţie clasice. Teoreme limită centrale. 

2.  Noţiuni de procese stohastice.                  

Definire. Procese stohastice particulare.  

3. Elemente de statistică.                                 

Generalităţi privind sondajele. Repartiţii statistice.  Caracteristicile numerice ale selecţiilor. 

Repartiţii statistice bidimensionale. Teoreme de convergenţă. 

4. Noţiuni de teoria estimaţiei.                     

 Definirea estimatorilor. Calităţile estimatorilor. Estimatori de verosimilitate maximă. 

5.  Noţiuni de verificare a ipotezelor statistice. 

Teste parametrice. Teste neparametrice. Utilizarea reţelelor probabilistice  

6. Planuri de experienţe 

Plan factorial cu doi factori, fără repetarea experienţelor. Plan factorial cu doi factori, cu repetarea 

încercărilor. Plan factorial cu trei factori, fără repetarea experienţelor. Plan factorial 2n. 

Metodologia Yates. Plan factorial 3n. Plan factorial fracţionat 2n-p. Plane factoriale de tip pătrat 

latin sau de tip pătrat greco-latin. Pătrate greco-latine 

7. Metoda Taguchi 

Metoda planelor de experienţe. Strategia şi planurile de experienţe. Exemplu aplicativ. Plane de 

experienţe fracţionare. Analiza dispersiei. Aplicarea planelor de experienţe. 

Seminar 

1. Determinarea funcţiilor de regresie.     

2. Dreapta de regresie; utilitate, determinarea ecuaţiei; intervalul de încredere determinat pe baza 

dreptei de regresie; coeficientul de corelaţie (definiţie, inegalitate satisfăcută, cazuri particulare)     

3. Prelucrarea statistică a datelor experimentale. Eliminarea datelor nesemnificative dintr-un şir.                                                                                                        

4. Planuri de experienţe Taguchi.  

5. Planuri de experienţe complete.                                         

6. Verificarea ipotezelor statistice (I); teste parametrice (testul Student privind media repartiţiei 

normale; testul Fisher  privind egalitatea dispersiilor a 2 variabile repartizate normal).       

7. Verificarea ipotezelor statistice; teste neparametrice. 
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III. Proceduri folosite în predarea disciplinei: proceduri 
Prelegere, prezentare videoproiector, lucrări practice 
IV. Forma de evaluare: Forma şi criteriile de evaluare 

Răspunsuri la colocviu.              50% 

Prezenţă activă la curs si seminar.             30% 

Elaborarea temei de casă                           20% 

V. Bibliografie 

1. Schnakovszky, C., ş.c. Ingineria şi modelarea sistemelor de producţie, Editura Tehnica 

Chişinău, 1998. 

2. Schnakovszky C., Modelarea şi monitorizarea activităţilor logistice, Universitatea Bacău, 2000. 

3. Onicescu, O., Teoria  probabilităţilor şi aplicaţii, EDP, Bucureşti, 1963. 

4. Onicescu, O., Probabilităţi şi procese aleatoare, Ed. Şt. şi En., Bucureşti, 1977. 

5. Gâncu G., Craiu V., Teoria estimaţiei şi verificarea ipotezelor statistice, EDP, Bucureşti, 1961. 

6. Wiener U., Maniu A., Aplicaţii ale reţelelor probabilistice în tehnică, Ed. Tehnică, Buc., 1984 

 

 

 

Disciplina: Organizarea şi planificarea activităților de cercetare-dezvoltare 

Titular disciplină: Prof. dr. FÎNARU Adriana-Luminita / Prof. dr. NISTOR Ileana Denisa 

 

I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 

1 3x14=42 2x14=28 - - 9 

 

II. Conţinutul disciplinei:  

1. Organizarea si planificarea activitatilor de cercetare –dezvoltare     

- Functii generice la nivel strategic si operational; Auditul strategic al cercetarii-dezvoltarii; 

- Tehnostructuri generice ale managementului; Staffing-ul in domeniul cercetarii dezvoltarii; 

Leading-ul in domeniul cercetarii-dezvoltarii; Controlul preventiv, operativ si retroactiv al 

activitatii de cercetare stiintifica. 

2. Metode si tehnici de cautare a informatiei pentru realizarea bibliografiei tematice - Cautarea 

informatiei pe internet si accesarea bazelor de date stiintifice. Identificarea surselor esentiale si 

exploatarea mijloacelor avansate. Imbunatatirea capacitatilor de a cauta informatia stiintifica scrisa 

sau in format electronic folosind metode clasice sau modalitati informatice de cautare si selectare a 

datelor. 

3. Metodologia documentării şi redactării articolelor şi proiectelor de cercetare. 

- Documentare; 

- Stabilirea obiectivelor; 

- Alegerea tipului de studiu si realizarea propriu-zisa; 

- Reflectarea si evaluarea rezultatelor. 

4. Metodologia redactarii articolelor stiintifice. Organizarea si dezvoltarea creativitatii individuale si 

de grup 

-  Structura unui lucrari si cum devine aceasta  un  articol stiintific.  

- Abordarea interdisciplinara a creativitatii stiintifice si tehnice.      

- Functionarea unui comitet de redactie al unei reviste.              

5. Manifestarile stiintifice si actiunile pentru promovarea stiintei – Tipuri de manifestari stiintifice si 

scopul participarii la o manifestare stiintifica. Pregatirea materialelor si prezentarea acestora in 

cadrul unei manifestari stiintifice. 

6. Organisme, structuri organizatorice, modalitati de finantare a activitatii de cercetare. 

Managementul unei echipe de cercetare. Managementul unui laborator de cercetare. - Introducere in  

bunele practici ale unui laborator de cercetare si a sistemelor de asigurare a calitatii activitatilor 

desfasurate. 
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7. Managementul unui proiect de cercetare 

8. Politica cercetarii stiintifice in Romania, in Europa si mondial 

- Directii principale de reforma a activitatii de C-D; 

- Programe Nationale de Cercetare-Dezvoltare-Inovare –PN si PNCDI 

- Cartea alba a cercetarii stiintifice ; 

- Rolul cooperarii internationale in domeniul C-D si al transferului international de tehnologii; 

- Programul Cadru de Cercetare al Uniunii Europene. 

9. Foresight-ul. Cercetarea previzionala. Relatiile cu mediul industrial 

- Blocuri constructive. Intensitatea colaborarii cu piata ideilor, piata bunurilor si piata tehnologica. 

Înţelegerea, abordarea si rezolvarea unei probleme formulata de o intreprindere. Transferul 

tehnologic. 

10. Protectia proprietatii intelectuale si industriale. Brevetele, inventiile si inovatiile 

III. Proceduri folosite în predarea disciplinei:  

Prelegerea utilizând mijloacelor moderne de video şi retroproiecţie a imaginilor, explicaţia, 

dezbaterea, portofoliul, studiul documentelor curriculare şi al bibliografiei 

IV. Forma de evaluare: Forma şi criteriile de evaluare 
Tip de activitate (Examen, Colocviu, Verificare pe parcurs) Examen  

 Criterii de evaluare Metode de evaluare Pondere din 

nota finală 

Standard minim de 

performanţă 

Curs - prezenta activa la curs ; 

–gradul de intelegere si insusire 

a conceptelor  de baza; 

- capacitatea de analiza si 

sinteza 

- foaie de prezenta; 

- examen final oral; 

10% 

50% 

-cunoasterea in proportie de 

60 % a subiectelor de pe 

biletul de examen 

 

Seminar  - prezenta activa  la seminar; 

- capacitatea de aplicare in 

practica a cunostintelor 

dobandite 

-integrarea si lucrul in echipa 

- urmărirea modului 

de realizare a 

temelor de casa si 

notarea pe etape; 

40% Prezenta la 50% din orele 

de seminar si elaborarea 

temelor. 

V. Bibliografie 

1. Chein, I., The field of Action Research, Ed. Elsevier, 2005 

2. Plesa, O., Ciote, F., Inovarea si sfidarile schimbarii, Editura Multimedia, 2006 

3. Ward, M.,  Managementul -50 de tehnici esentiale, Editura Class, Bucuresti, 2005 

4. Ottosson, S., Knowledge of Management, J. Technoinovation, 23 (2003), 87-104 

5. Legea nr.324/8 iulie privind Cercetarea stiitifica si dezvoltarea tehnologiei 

6.  HG nr.328/28 aprilie 2005 privind Cercetarea de Excelenta 

7. Box G.E.P., Jenkins G.M., Time Series Analysis of Forecasting and Control, Ed. Holden-

Day. 2004 

8. Dhar, V. si Stein, R., Intelligent Decision Support Systems , Ed. Prentice Hall, 2003 

9. Armstrong, J.S., Principles of Forecasting: A Handbook for Researcher and Practitioners, 

Ed. MA, Kluwer Academic, 2003 

10. Nastac, D.I., Retele neuronale artificiale – Procesarea avansata a datelor, Editura Printech, 

Bucuresti, 2002. 

11. http://www.sciencedirect.com   

12. http://www.springer.com  

13. http://www.tucs.fi/research/series/serie.php?type=techreport&year=2006 

14. http://www.tucs.fi/research/series/serie.php?type=techreport&year=2007 

 

 

 

Disciplina: Valorificarea superioară a resurselor 

Titular disciplină: Prof. dr. ing. Nedeff Valentin, Prof. dr. ing. Zichil Valentin 

 

I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

 

Semestrul Forme de activitate/ număr de ore Număr de 
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Curs Seminar Laborator Proiect credite 

1 3x14=42 2x14=28 - - 9 

 

II. Conţinutul disciplinei:  

1 Clasificarea şi structura resurselor  

2 Rsurse  umane:  recrutare,  selecţie,  formare,  pregătire,  integrare,  evaluare,  motivare,  

protecţie. Eficienţa  utilizării  resurselor  umane.  Managementul calităţii totale în domeniul 

resurselor umane  

3 Resurse materiale: naturale şi antropice, vegetale, animale şi minerale, regenerabile şi 

neregenerabile. Managementul calităţii totale în domeniul resurselor materiale 

4 Resurse financiare: identificarea resurselor financiare după analiza echilibrului financiar pe 

bază de bilanţ, analiză pe baza contului de rezultate, analiza cash flow-urilor, analiza rentabilităţii 

firmei şi analiza patrimonială a riscului de faliment  

5 Resurse informaţionale: bază de date; bancă de date; complex de mijloace tehnice de 

program; date; date personale; document electronic; domeniul naţional de nivel superior; 

informatizare; informaţii; informaţie documentată; infrastructură informaţională 

6 Caracteristicile zonelor defavorizate, optimizarea resurselor 

III. Proceduri folosite în predarea disciplinei:  

Prelegerea cu ajutorul echipamentelor multimedia 

IV. Forma de evaluare:  

Tip de activitate (Examen, Colocviu, Verificare pe parcurs) Examen 

 Criterii de evaluare Metode 

de 

evaluare 

Pondere din 

nota finală 

Standard minim de 

performanţă 

Curs Prezenţa şi activitatea la 

curs  

Minium de cunoștințe 

necesare pentru 

valorificarea superioară 

a resurselor 

Examinare 

orală 

10 % Prezenţa la curs  

Seminar Prezenţa şi activitatea la 

seminar 

 20 % Prezenţa la toate 

orele de seminar 

Examen Prezenta la examen  70 % prezentarea temelor 

de casă 

V. Bibliografie 

1. Berca Mihai, 1998 - Strategii pentru protecţia mediului şi gestiunea resurselor, Ed. GRAND, 

Bucureşti; 

2. Bran Florina., Istrate Ioan., 1996 – Geografia economică mondială: geografia resurselor naturale 

şi a valorificării lor economice, Ed. Economică, Bucureşti; 

3. Burloiu Petre – Managementul resurselor umane, Ed. Lumina Lex, Bucureşti; 

4. Teodorescu Valentin, Alexandrescu Valeria, 1997 – Terra: geografia resurselor, Ed. ASE, 

Bucureşti; 

5. Toma, M., Chivulescu, M. - Ghid pentru diagnostic şi evaluare a întreprinderii, Editat de Corpul 

Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, 2005. 

6. Feleaga, N., Ionaşcu, I., - Analiza şi Contabilitatea financiară, Ed. Academiei, Bucureşti, 2004. 

7. Lavaud, R., Albaut, J., - Rations et gestion de l’entreprises, Ed. Dunod, 2001. 

 

 

 

Disciplina: Managementul inovării produselor și proceselor 

Titular disciplină: conf. dr. ing. Chiriță Bogdan Alexandru 

 

I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 
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Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 

2 2x14=28  1x14=14  6 

 

II. Conţinutul disciplinei: 
 

• Managementul inovării tehnologice. Ce este managementul inovării tehnologice (MIT). 

Importanța inovării tehnologice. Provocările MIT. 

• Inovaţia – de la idee la succes. Invenţie – inovaţie. Categorii de inovaţii. Matricea inovării. 

Problematica clasificării. Clasificarea simplificată. Clasificarea produselor. Platformele de 

produs. 

• Managementul cercetării şi dezvoltării. Motivaţiile CD. Modele de cheltuieli cu CD. Organizarea 

CD. Managementul echipelor de cercetare. Managementul creativităţii în cercetare. Echilibrarea 

portofoliilor de cercetare. Managementul CD internaţionale. 

• Managementul inovării produselor şi serviciilor. Ce este inovarea produselor şi serviciilor. 

Beneficiile potenţiale ale IPS. Eşecul în IPS. Încurajarea IPS de succes. Integrarea 

organizaţională internă a IPS. Coordonarea externă a IPS. Modularitate, familii de produse, 

platforme. Managementul resurselor umane şi IPS. Tehnicile managementului de proiect în IPS. 

• Proprietatea intelectuală. Consideraţii generale. Istoria proprietăţii intelectuale în România. 

Protecţia creaţiilor intelectuale. Proprietatea industrială. Protecţia invenţiilor. 

 

III. Proceduri folosite în predarea disciplinei: proceduri 

Curs Prelegerea, explicaţia, conversaţie, dezbatere 

Laborator Explicaţie, studii de caz 

IV. Forma de evaluare:  
Tip de activitate (Examen, Colocviu, Verificare pe parcurs) C 

 Criterii de 

evaluare 

Metode de 

evaluare 

Pondere din nota 

finală 

Standard minim de 

performanţă 

Curs Corectitudinea și 

completitudinea 

cunoștințelor 

Conștiincionzitate, 

interes pentru 

studiul individual 

Evaluarea finală 

Prezență activă 

Teme de casă 

20% 

10% 

50% 

- cunoaşterea 

elementelor 

fundamentale de 

teorie 

- capacitatea de a 

opera cu cunoştinţele 

asimilate Seminar/ 

laborator/ proiect 

Capacitatea de 

aplicare practică a 

cunoștințelor 

Participare activă 

la lucrările de 

laborator 

20% 

 

V. Bibliografie 

1. Brabie, Gheorghe, Chiriță, Bogdan – Creativitatea tehnică. Elemente de teorie şi aplicaţii, Editura 

Alma Mater, Bacău, 2007. 

2. Gaynor, Gerard – Innovation by design, AMACOM, New York, 2002. 

3. Trot, Paul – Innovation management and new product development, ed. 3,  Ed. Prentice Hall, 

Londra, 2005. 

4. Sorli, Mikel, Stokic, Dragan, - Innovating in product/process development, Springer, Londra, 

2009. 

5. Magrab, Edward, a.o. – Integrated product and process design and development, CRC Press, 

2010. 

6. von Stamn, Bettina – Managing innovation, design and creativity, Wiley, 2003. 

 

 

 

Disciplina: Concepte moderne aplicate in proiectarea si fabricatia produselor 

Titular disciplină: Prof. dr. ing. Gheorghe Brabie 
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I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 

2 2x14=28  1x14=14  6 

 

II. Conţinutul disciplinei: Conţinut  

Proiectarea şi fabricaţia produselor industriale. Direcţii de proiectare a sistemelor 

mecanice 
Analiza problemelor actuale privind produsele, procesele de fabricaţie şi proiectarea acestora 

Particularităţi ale proiectării produselor şi proceselor industriale  

Direcţii de proiectare a structurilor mecanice impuse de cerinţele unei fabricaţii şi utilizări optime a 

acestora 
Aspecte generale 

Direcţii principale de proiectare pentru fabricaţia şi utilizarea sistemelor mecanice 

Concepte de proiectare impuse de cerinţele de protecţie a mediului şi a utilizatorului 
Conceptul de „Ecodesign” aplicat în proiectarea constructivă şi a fabricaţiei sistemelor mecanice 

Conceptul de „protecţie a utilizatorului” aplicat în proiectarea constructivă a sistemelor mecanice 

Concepte de proiectare constructivă şi a fabricaţiei impuse de cerinţele pieţei 
Conceptul de „Calitate” aplicat în proiectarea constructivă şi de fabricaţie a sistemelor mecanice 

Conceptul de „Reducerea costurilor” aplicat în proiectarea şi fabricarea sistemelor mecanice 

Conceptul de „Benchmarking” aplicat în proiectarea şi fabricaţia sistemelor mecanice 

Conceptul „Time to Market” aplicat în proiectarea constructivă şi de fabricaţie a sistemelor 

mecanice 

Concepte de proiectare constructivă şi a fabricaţiei impuse de progresul tehnic şi de cerinţa 

creşterii competitivităţii pe piaţă 
Elemente şi cerinţe de bază ale conceptului de „Dezvoltare de produse noi” aplicat în cazul 

sistemelor mecanice 
Conceptul de „Inovare” aplicat în proiectarea şi fabricarea structurilor mecanice 

Concepte de proiectare constructivă şi a fabricaţiei bazate pe tehnici informatice 
Concepte şi metode bazate pe tehnici IT aplicate în proiectarea constructivă şi de fabricaţie a 

sistemelor mecanice 

III. Proceduri folosite în predarea disciplinei: proceduri 

Expunere orala insotita de prezentari pe baza de mijloace tehnice audio-vizuale 

IV. Forma de evaluare: Forma şi criteriile de evaluare 

Tip de activitate (Examen, Colocviu, Verificare pe parcurs) C
* 

Criterii de evaluare Metode de 

evaluare 

Pondere din 

nota finală 

Standard minim de 

performanţă 
Cunostinte acumulate in final 

Cunostinte acumulate pe parcurs 

Prezenta si participare activa la curs 

Nota obtinuta la evaluarea activitatilor 

de laborator 

Examinare orala 

Lucrari de 

control 

 

Sondarea unor 

cunostinte in 

domeniu sau 

domenii 

complementare- 

50% 

 

20% 

 

10% 

 

 

20% 

Rezolvarea corectă a unor 

probleme de complexitate 

ridicata referitoare la 

planificarea, gestionarea şi 

exploatarea proceselor şi 

echipamentelor de fabricare, 

precum şi la asigurarea 

calităţii şi inspecţia 

produselor. 

V. Bibliografie 
1. Brabie G., Concepte moderne aplicate in proiectarea si fabricatia structurilor mecanice, Ed. Junimea, 

2008 

2. Brabie G., Optimizarea proceselor si echipamentelor de prelucrare mecanica, Ed. AGIR Bucuresti, 2006 

3. Bragaru A.,s.a – Optimizarea proceselor si echipamentelor tehnologice, EDP, Bucuresti, 1996 

4. Carata E.,Zetu D.-Modelarea si simularea sistemelor de fabricatie, Ed. Junimea Iasi, 2001 

5. Dudita F.- Optimizarea structurala a mecanismelor, Ed. Tehnica, Bucuresti, 1987 

6. Enache St. – Proiectarea formei pieselor in constructia de masini, Ed. Tehnica, Bucuresti, 1979 

7. Brabie G., Samachiş I. - Maşini-Unelte. Bazele optimizării soluţiilor de proiectare, Ed. Junimea, 1995. 

Brabie G.,s.a –Masini unelte.Caracteristici de calitate,Ed. Academiei-AGIR,2002 
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Disciplina: SISTEME DE ASIGURARE A CALITATII 
Titular disciplină: Prof.dr.ing. Ion Cristea 

 

I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 

2 2x14=28  1x14=14 - 6 

 

II. Conţinutul disciplinei:  

1. CALITATEA       2 ore 

1.1 Definirea calitatii 

1.2 Dezvoltarea conceptului de calitate pe plan international   4 

2. CALITATEA PRODUSELOR SI SERVICILOR 

2.1 Conceptul modern asupra calitatii 

2.2 Componentele calitatii 

2.3 Calitatea vazuta de beneficiari 

2.4 Calitatea vazuta de furnizori 

2.5 Implicatii socio economice ale calitatii 

2.6 Relatii intre calitate si circulatia marfurilor 

3. ELEMENTE SPECIFICE ASIGURARII CALITATII     4 

 3.1 Sistemul calitatii 

3.2 Sisteme de asigurare a calitatii 

3.2. Pericole in functionarea calitatii 

3.3. Sistemul de asigurare a calitatii SAC-DICM   

4. COSTURILE CALITATII         6 

 4.1 Calitatea si eficienta economica 

 4.2 Structura costurilor calitatii 

 4.3 Stabilirea obiectivelor de reducere a calitatii in executie 

5. CONDUCEREA CALITATII        6  

 5.1 Principii si responsabilitati 

 5.2 Aspecte organizatorice 

 5.3 Cercurile calitatii 

6. SISTEME MODERNE DE ASIGURARE A CALITATII    6 

 6.1 Evolutia metodelor de control si de asigurare a calitatii 

 6.2 Schimbari introduse in sistemul calitatii totale 

 6.3 Standarde internationale privind calitatea 

 6.4 Evaluarea sistemului calitatii si certificarea ISO 9000 

 6.5 Cerintele normelor ISO 9001 

 

III. Proceduri folosite în predarea disciplinei: prelegere, dezbatere, explicaţie, conversaţie 

 

IV. Forma de evaluare: C.  Intrebari privind elementele prezentate, exerciţiu, activitate 

individuală, si în grup. 

 

V. Bibliografie 

[1] Cristea Ion – Managemetul calitatii, Note de curs, U. Bacau, 2002 

 [2] I. Cristea, C. Schnakovszky – Ingineria calitatii. Evaluare, masurare, validare , Ed. 

Tehnica-Info Chisinau, 2003 

[3] Mike Miroms – Certificarea ISO 9000, Ed. Teora Buc. 1998 

[4] Tarau I. S.a. – Evaluarea si controlul calitatii, Ed. Junimea Iasi, 1998 

[5] ***  - Manualul sistemului calitatii, Ed. Tehnica Bucuresti, 1998 

[6] Cananau N. s.a. – Sisteme de asigurare a calitatii, Ed. Junimea Iasi, 1998 
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Disciplina: Documentele şi legislaţia calităţii 

Titular disciplină: Ş.l. dr. ing. Maria Crina RADU 

 

I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 

 2x14=28 - 1x14=14 - 7 

 

II. Conţinutul disciplinei: Calitatea – vector între producător şi beneficiar; Documentele calităţii 

(politica, obiective, manualul calității, proceduri, Instrucţiuni de lucru şi alte documente ale 

sistemului de management al calităţii); Reglementări ISO (Standardul SR EN ISO 9000:2006 , 

Standardul SR EN ISO 9001:2008 și comparația cu  SR EN ISO 9001:2015, Standardul SR EN ISO 

9004:2010, Standardul SR ISO/TR 10013:2003; Legislaţie în domeniul calităţii (legi referitoare la 

standarde de calitate ISO și hotărâri de guvern)             

       

III. Proceduri folosite în predarea disciplinei: prelegere, studiu de caz 

 

IV. Forma de evaluare: evaluare continuă și test de evaluare finală 

 

V. Bibliografie 

1. Radu C., Cristea I., Herghelegiu E., Tampu C., Sisteme de management al calității. Cerințe. 

Audit, Ed. Alma-Mater, Bacău, 2015 

2. Cristea I., Schnakovszky C., Ingineria calitatii: evaluare, masurare, validare, Chişinău: Editura 

Tehnica-Info, 2001 

3. Kifor C.V., Oprean, C., Ingineria calităţii, Sibiu, Ed. Universităţii, 2002 

4. Standardul SR EN ISO 9000:2006, Sisteme de management al calităţii. Principii fundamentale şi 

vocabular 

5. Standardul SR EN ISO 9001:2008 – Sisteme de management al calităţii. Cerinţe  

6. Standardul SR EN ISO 9004:2010 – Conducerea unei organizaţii către un succes durabil. O 

abordare bazată pe managementul calităţii 

7. Standardul SR ISO/TR 10013:2003 – Linii directoare pentru documentaţia sistemului de 

management a calităţii 

 

 

Disciplina: Auditul şi certificarea sistemelor 

Titular disciplină: Ş.l. dr. ing. Maria Crina RADU 

 

I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 

 2x14=28 - - 1x14=14 7 

 

II. Conţinutul disciplinei: Sistemul de management al calitatii — abordare conceptuala, prezentare 

generala; Repere în evoluţia conceptului de audit. Elemente definitorii ale auditului calităţii; 

Tipologia auditurilor calităţii; Principiile auditului calităţii; Managementul programelor de audit: 

Planificarea programului de audit (Stabilirea obiectivelor şi a amplorii programului de audit; Stabilirea 

responsabilităţii şi a competenţei coordonatorului programului de audit; Identificarea şi evaluarea 

riscurilor programului de audit; Stabilirea procedurilor pentru programul de audit; Stabilirea 

resurselor programului de audit); Evaluarea auditorilor. Desemnarea echipei de audit; 

Implementarea programului de audit   (Desfăşurarea activităţilor de audit. Emiterea înregistrărilor); 



F 114.08/Ed.01 10 

Monitorizarea programului de audit. Analizarea şi îmbunătăţirea programului de audit; Tehnici de 

auditare. Probleme posibile în timpul auditului sistemelor calităţii; Acreditarea si certificarea 

sistemelor: concepte de bază; organisme de certificare; aspecte legislative referitoare la evaluarea 

conformitatii produselor; certificarea produselor şi serviciilor; marcaj de conformitate; certificarea 

sistemelor calitatii. Certificarea personalului               

 

       

III. Proceduri folosite în predarea disciplinei: prelegere, studiu de caz 

 

IV. Forma de evaluare: evaluarea proiectului și test de evaluare finală 

 

V. Bibliografie 

1. Radu C., Cristea I., Herghelegiu E., Tampu C., Sisteme de management al calității. Cerințe. 

Audit, Ed. ALMA-MATER, Bacău, 2015 

2. Standardul SR EN ISO 9001:2008 – Sisteme de management al calităţii. Cerinţe  

3. Standardul SR EN ISO 19011:2011 – Ghid pentru auditarea sistemelor de management 

4. Sarbu, R., Auditarea, certificarea şi gestiunea costurilor calităţii, Ed. ASE, 2004 

5. Bradea L., Axinte C., Auditul calităţii, Ed. ALMA-MATER, Bacu 2007 

6. Petrescu, V., Pâslaru, C., Sarbu, R. - Expertiză merceologică, Ed.A.S:E., 2002 

7. Olaru, M. Managementul calităţii, ediţia a II-a, Ed. Economică, Buc., 1999 

 

 

Anul de studiu: II 
Anul universitar: 2015/2016 

 

Disciplina: Planificarea și controlul calității produselor și proceselor 

Titular disciplină: Conferențiar universitar dr. ing. Raveica Ionel 

 

I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 

3 2x14=28 - 1x14=14 - 5 

II. Conţinutul disciplinei:  

Componentele calităţii. Factori de influenţă  Activităţi generatoare de calitate. Bucla calităţii. 

Componentele calităţii. Procese privind relatiile cu clientii. Determinarea cerintelor referitoare la 

produs. Identificarea si trasabilitatea produselor, Calitatea serviciilor Definiţii şi interpretări 

Calitatea serviciilor şi caracteristicile calităţii serviciilor Aspecte economice ale calităţii serviciilor. 

Concepte si instrumente utilizate in planificarea si asigurarea calitatii Instrumente statistice  ISO 

9004-1 si SR ISO 8402.Programul in 14 puncte a lui Deming.Trilogia calitatii  a lui Juran de 

solutionare a problemelor calitatii. Concepte si instrumente utilizate in planificarea si asigurarea 

calitatii Subsistemul calitatii TQC a lui Feigenbaum Conceptul Company Wide Quality Control a 

lui Ishikava Metoda experimentala a lui Taguci Diagrama lui Pareto 14 pasi pentru imbunatatirea 

calitatii. Aspecte economice ale calităţii,Costuri şi nivel optim. 

III. Proceduri folosite în predarea disciplinei: proceduri 

Curs Se utilizează metode mixte: expunere libera, prelegere, dezbatere, analizã si interpretare, scris si 

desene la tabla, prezentare computerizata. Tematici de dezbatere in format PBL.  

Cursul în format electronic este transmis studentilor 

Lucrarile de seminar se executa dupa tematica fiind abordată atat partea practica cat si scurte notiuni 

teoretice. Se foloseste tehnica PBL (problem based learning) si job shadowing. 
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IV. Forma de evaluare: EXAMEN. Verificarea se face pe parcurs si la examenul final, studentul 

va trebui sa execute un studiu de cercetare fianliyat prin un plan de imbunătăţire a calitatii unui 

produs sau proces legat de tematica sa de studiu și trebuie sa  demonstreze ca  si-a însusit notiunile 

de baza 

V. Bibliografie 

1. Rusu, B.: Managementul calităţii totale în firmele mici şi mijlocii. Bucureşti: Economică,  

2001. 

2. Juran, Joseph M.: Planificarea calităţii. Bucureşti: Teora, 2000 

3. ILIEŞ, LIVIU: Managementul calităţii totale. Cluj-Napoca: Dacia, 2003. 

Olaru, M.; Isaie, A.; Lefter, V.; Pop, N. Al.; Popescu, S.; Drăgulescu, N.; Roncea, L.; Roncea,  

4. C.: Tehnici şi instrumente utilizate în managementul calităţii. Bucureşti: Economică, 2000 

5. Tarău I., ş.a. – Evaluarea şi controlul calităţii, Editura Junimea Iaşi 1998 

 

 

 

Disciplina: Mentenabilitatea şi retragerea produselor 

Titular disciplină: Ş.l. dr. ing. Maria Crina RADU 

 

I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 

3 2x14=28 - - 1x14=14 5 

 

II. Conţinutul disciplinei: Relaţia calitate - fiabilitate – mentenabilitate; Mentenabilitatea şi 

mentenanţa sistemelor de producţie (domeniile de acţiune şi responsabilitate ale mentenanţei, 

sisteme de mentenanţă, nivele de dezvoltare a mentenanţei, strategii ale activităţii de mentenanţă); 

Managementul activităţilor de mentenanţă (analiza modului de defectare, controlul statistic al 

funcţionării utilajelor, reţeaua tehnică şi umană a mentenanţei, analiza cauză-efect, arborescenţa 

defectării, metoda Pareto, matricea de criticitate calitate – securitate – disponibilitate); Mentenanţa 

productivă totală (definire, principii, obiective, „5S”, automentenanţa); Sfârşitul de viaţă al 

produselor. Strategii de scoatere din uz.                                                                     

       

III. Proceduri folosite în predarea disciplinei: prelegere, studiu de caz 

 

IV. Forma de evaluare: evaluarea proiectului și test de evaluare finală 

 

V. Bibliografie 

1. Călin Deneş, Fiabilitatea şi mentenabilitatea sistemelor. Suport de curs, Universitatea „Lucian 

Blaga” din Sibiu, Facultatea de Inginerie „Hermann Oberth” , 2007 

2. Stoian, C., Frumuşanu, G., Fiabilitatea şi mentenanţa utilajelor. Ed. Cartea universitară, 

Bucureşti, 2005.  

3. Banu, M., Dima M., Frumuşanu, G., Stoian, C., Ciocan, O., Concepte moderne de fabricaţie. 

Îmbunătăţirea continuă – Kaizen, Fabricaţie în flux (Lean manufacturing), Mentenanţă 

productivă totală, Ed. Cartea Universitară, Bucureşti, 2006 

4. Diaconescu D., Designul conceptual al produselor, Ed. Universității Transilvania, Brașov, 2005 

5. Ecodesign for sustainable development. Product life cycle assessment. Module 2. University of 

Brighton, UK 

6. Ecodesign for sustainable development. Embedding in product development. Module 4. 

Technical University of Wien, Austria 

 

 

 

Disciplina: MANAGEMENTUL CALITATII TOTALE 
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Titular disciplină: Prof.dr.ing. Ion Cristea 

 

I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 

3 1x14=14  1x14=14 - 6 

 

II. Conţinutul disciplinei:  

1 ELEMENTELE GENERALE ALE MANAGEMENTULUI MODERN   2 ore 

 1.1. Organizare  

 1.2.  Functiile managementului   

 1.3. Abordarea bazată pe proces a sistemului de management la calităţii 

 1.4. Cerinţele de documentaţie     

 1.5 Certificarea sistemelor de management al calitatii   

     1.6 Certificarea de conformitate a produselor        

2. ASPECTE SPECIFICE MANAGEMENTULUI CALITATII TOTALE   2  

2.1 Conceptul de calitate totală 

 2.2 Modelul conceptual al managementului calităţii totale 

 2.3 Principiile MCT 

 2.4 Elementele constitutive ale MCT 

 2.5  Metodele si mijloacele MCT  

3. SISTEMUL CALITATII TOTALE       4 

 3.1 Standartizarea sistemelor calitatii 

 3.2 Calitatea in conceptia constructiva 

 3.3 Calitatea in conceptia tehnologica 

 3.4 Calitatea in conceptia organizatorica 

 3.5 Calitatea de conformanta 

 3.6 Calitatea in exploatare 

3.7 Calitatea in servicii  

3.3. Sistemul de asigurare a calitatii SAC-DICM   

4. INSTRUMENTE NOI IN MANAGEMENTUL CALITATII       4 

4.1 Conceptele  

4.2 Instrumente noi în managementul calităţii 

4.2.1 Necesitatea unei actiuni structarate 

4.2.2 Diagrama afinitatilor    

4.2.3 Exemple de aplicare a diagramei afinităţilor  

4.2.4 Diagrama de relaţii   

4.2.5 Diagrama arbore   

 4.2.6 Diagrama matricială  

 4.2.7 Diagrama deciziilor de acţiune (PDPC)
1
  

 4.2.8 Diagrama săgeată   

 4.2.9 Rolul moderatorului  

5 CERTIFICAREA DE CONFORMITATE A PRODUSELOR    2 

5.1 Prevederi generale privind certificarea de conformitate a produselor       

 5.2 Procedura pentru cererea de certificare a conformitatii produselor       

 5.3 Certificarea de conformitate a produselor  

 

III. Proceduri folosite în predarea disciplinei: prelegere, dezbatere, explicaţie, conversaţie 
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IV. Forma de evaluare: C.  Intrebari privind elementele prezentate, exerciţiu, activitate 

individuală, si în grup. 

V. Bibliografie 

[1] Cristea Ion – Managemetul calitatii, Note de curs, U. Bacau, 2002 

 [2] I. Cristea, C. Schnakovszky – Ingineria calitatii. Evaluare, masurare, validare , Ed. 

Tehnica-Info Chisinau, 2003 

[3] Mike Miroms – Certificarea ISO 9000, Ed. Teora Buc. 1998 

[4] Tarau I. S.a. – Evaluarea si controlul calitatii, Ed. Junimea Iasi, 1998 

[5] ***  - Manualul sistemului calitatii, Ed. Tehnica Bucuresti, 1998 

[6] Cananau N. s.a. – Sisteme de asigurare a calitatii, Ed. Junimea Iasi, 1998 

 

 

 

Disciplina: Fabricația virtuală 

Titular disciplină: Prof. dr. ing. Carol Schnakovszky 

 

I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 

3 2x14=28 - 1x14=14 - 5 

II. Conţinutul disciplinei:  

1 Notiuni generale  

2 Elemente de simulare a producţiei 

2.1 Filosofia simularii producţiei 

2.2 Elemente specifice  

2.2.1 Interfaţa de lucru 2.2.2 Conceptul ierarhic 2.2.3 Conceptul de succesiune 2.2.4 Concept 

Modul 2.2.5 Crearea unui model automat 2.2.6 Modele de mentenanţă 2.2.7 Caracteristici de 

integrare si comunicare 2.2.8 Dialoguri 2.2.9 Vizualizarea 3D a producţieie  

2.3 Software specific UGS Tecnomatix Descriere 

2.4 Caracteristici importante pentru testare 

2.4.1 Elemente de optimizare în simularea producţiei 

2.5 Elemente opţionale 

2.5.1 Interfaţa simulării producţiei 2.5.2 Simularea producţiei Aris 2.5.3 Simularea producţiei 

Gantt 2.5.4 Aplicarea librăriilor de obiecte 

2.6 Studii de caz în productia virtuală 

2.6.1 Prelucrarea virtuală a  reperelor 2.6.2 Planificarea asamblarii 2.6.3 Managementul 

resurselor 2.6.4 Proiectarea si optimizarea productiei 2.6.5 Solutii privind calitatea productiei 

2.6.6 Elemente de management al productiei 2.6.7 Managementul datelor de producţie 

III. Proceduri folosite în predarea disciplinei: proceduri 

Prelegere cu prezentări de studii de caz şi discuţii; Laborator: Prezentarea de aplicaţii practice 

concrete pentru prelegerile de la curs  

IV. Forma de evaluare: Forma şi criteriile de evaluare 

Tip de activitate (Examen, Colocviu, Verificare pe parcurs)  

 Criterii de evaluare Metode de 

evaluare 

Pondere din 

nota finală 

Standard minim 

de performanţă 

Curs - corectitudinea şi 

completitudinea 

cunoştinţelor; 

- gradul de asimilare a 

limbajului de specalitate  

- conştiinciozitate, interes 

pentru studiu individual 

Răspunsuri la 

examene. 

 

 

Prezenţă activă 

la curs si 

laborator 

 

50 % 

 

 

 

30% 

- cunoaşterea 

elementelor 

fundamentale de 

teorie 

Tema de 

casă 

- capacitatea de a aplica în 

practică cunoştinţele 

Elaborarea 

temei de casă 
20 % 

 

- capacitatea de a 

opera cu 
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asimilate  cunoştinţele 

asimilate 

V. Bibliografie 

Schnakovszky, C., ş.c. Ingineria şi modelarea sistemelor de producţie, Editura Tehnica Chişinău, 

1998. 

*** UGS Tecnomatix - manual de utilizare 

NIST Virtual Manufacturing Web Site, http://elib.cme.nist.gov/msid/trojs/metk/homepage.html. 

Thomas Register of American Manufactures, http://www.thomasregister.com. 

 

 

 

Disciplina: Procedee şi tehnici moderne de proiectare a sistemelor de asigurarea calității 

Titular disciplină: Conf. dr. ing. Bogdan Chiriță 

 

I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 

3 - - - 5x14=70 10 

II. Conţinutul disciplinei:  

1. Documentele necesare elaborarii proiectului de executie a sistemelor de asigurarea calităţii. 

2. Proiectarea planului general de principiu a sistemelor de asigurarea calităţii. 

3. Procedee şi tehnici moderne de proiectare a sistemului industrial de fabricatie. 

4:  Procedee şi tehnici moderne de proiectarea sistemului logistic industrial. 

5. Procedee şi tehnici moderne de proiectare a sistemului suport. 

6. Procedee şi tehnici moderne de proiectare a sistemului de control industrial. 

7.  Procedee şi tehnici moderne de proiectarea sistemului de conducere. 

III. Proceduri folosite în predarea disciplinei:  

IV. Forma de evaluare: Forma şi criteriile de evaluare 

Tip de activitate C
 

 Criterii de evaluare Metode de evaluare Pondere din 

nota finală 

Standard minim de 

performanţă 

Proiect - Participarea activă 

la proiect. 

Referat de proiectare 

a unui sistem sau 

tehnologii de 

fabricație a unui 

produs industrial 

- 100% 

 

Elaborarea unei soluții 

originale de rezolvare 

a temei de proiectare 

V. Bibliografie 

1. Traian Teodoru - Asigurarea calitatii: indrumar metodologic. Vol. I-II : Organizare, 

profesii, metode, cerinte, reglementari, recomandari, Editura Tribuna Economica, 

Bucureştim 1993. 

2. Alexandru-Mihnea Spiridonica - Cercetari privind aplicatii ale procesarii statistice a 

semnalelor in asigurarea calitatii industriale, Editura Politehnium, Iaşi, 2012. 

3.  Ioan C. Bacivarov - Asigurarea calitatii - Quality Assurance / Societatea Romana pentru 

Asigurarea Calitatii, Editura S. R. A. C., Bucureşti, 1995. 

4. Pascu A., - Modelarea şi Simularea Proceselor de Producţie, Facultatea de Inginerie 

Mecanică şi Mecatronică, Bucureşti, 2006. 

5. Ileana Soare, Alexandru Dumitru - Organizarea si conducerea sistemelor calitatii la nivel 

de intreprindere (firma), Editura Tribuna Economica, 1995. 

 

 

 DECAN, Director departament, 

 Semnătura Semnătura 

 Prof. dr. ing. Carol Schnakovszky Conf. dr. ing. Bogdan Chiriță 
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