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FIŞA DISCIPLINEI  

Anul universitar 2019- 2020 
Decan, 

      Prof.univ.dr.ing. Dumitraș C. 
 
 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi 
1.2 Facultatea Construcţii de Maşini şi Management Industrial 
1.3 Departamentul Maşini-Unelte şi Scule 

1.4 Domeniul de studii Inginerie industrială 

1.5 Ciclul de studii1 Masterat 

1.6 Programul de studii CFAC, SMM 

 
2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Modelarea și simularea asistată în sistemele de fabricaţie ,   

cod: CMMI-CFAC,SMM-3-04 
2.2 Titularul activităţilor de curs Prof.univ.dr.ing. Eugen Carata 

2.3 Titularul activităţilor de aplicaţii Prof.univ.dr.ing. Eugen Carata 

2.4 Anul de studii2 I 2.5 Semestrul3 II 2.6 Tipul de evaluare4 Examen 2.7 Tipul disciplinei5 DS 
 
3. Timpul total estimat al activităţilor zilnice (ore pe semestru) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care 3.2 

curs 
2 3.3a 

sem. 
- 3.3b 

laborator 
1 3.3c 

proiect 
- 

3.4 Total ore din planul de învăţământ6 42 din care 3.5 
curs 

28 3.6a 
sem. 

- 3.6b 
laborator 

14 3.6c 
proiect 

- 

Distribuţia fondului de timp7 Nr. ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 24 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 36 
Pregătire seminarii/laboratoare/proiecte, teme, referate şi portofolii 60 
Tutoriat8 6 
Examinări9 6 
Alte activităţi:   
3.7 Total ore studiu individual10 93 
3.8 Total ore pe semestru11 135 
3.9 Numărul de credite 5 
 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum12 • CFAC: Sisteme dinamice în ingineria mecanică 
4.2 de competenţe  
 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1 de desfăşurare a cursului13 • Tablă + videoproiector 
5.2 de desfăşurare a seminarului / laboratorului / 
proiectului14 

• Reţea de calculatoare + videoproiector 

 
6. Competenţele specifice acumulate15 

Număr de credite alocat disciplinei16: 5 Repartizare credite 
pe competenţe17 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

 

CP1 
Competenţe în concepţia şi proiectarea prototipul virtual al unui produs, analiza 
comportamentul acestuia în exploatare si simularea operatiilor de fabricatie, 
folosind modele in mediul colaborativ si mediile de inginerie asistată (CAD/FEM, 
CAM); 

1 

CP2 
Competenţe în proiectarea de produse industriale bazate pe o concepţie integrată, 
analiză tehnică, economică, ergonomică şi ecologică in sisteme inteligente de 
producţie; 

1 

CP3 
Competenţe în utilizarea unor programe software moderne de proiectare şi simulare a 
unei arhitecturi moderne de fabricaţie pentru optimizarea tehnico-economică a 
fluxurilor de productie în sisteme tehnologice. 

3 

CP4   
CP5   
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CP6   
CPS1   
CPS2   
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CT1 - Abilităţi de lucru în echipă, cu respectarea normelor de etică şi deontologie 

profesională, asumarea responsabilităţilor pentru deciziile luate şi a riscurilor potenţiale 
 

CT2 
- Capacitatea de rezolvarea unor probleme specifice domeniului, demonstrarea 
spiritului de iniţiativă şi acţiune, cu evaluarea corectă a volumului de lucru, resurselor 
disponibile, timpului necesar de finalizare 

 

CT3 - Capacitatea de utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de 
comunicare şi formare profesională asistată 

 

CTS   

 
 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1 Obiectivul general al disciplinei Introducerea în problematica modelării şi simulării sistemelor de producţie. 

7.2 Obiective specifice 

Cunoaştere etapelor unui proiect de modelare şi simulare; 
Cunoaşterea principalelor legi statistice de sosire a clienţilor şi de deservire şi a 
modului de alegere a acestora în cazul modelării; 
Cunoaştere diferitelor tipuri de sisteme şi reţele de aşteptare. 

 
 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs18 Metode de 
predare19 

Observaţii 

Etapele procesului de simulare. Definirea problemei de simulare şi planificarea 
proiectului. Verificarea şi validarea modelului. Strategia de abordare prin 
evenimente. Strategia de abordare prin activităţi. Strategia de abordare prin procese. 

prelegere 4 ore 

Alegerea distribuţiei pentru datele de intrare în firul de aşteptare  şi pentru deservirea 
serverelor. Legi de sosire. Legi ale duratei serviciului. Distribuţii continue. Distribuţii 
discrete. Estimarea parametrilor distribuţiei pe baza datelor experimentale. Teste de 
concordanţă. 

prelegere 4 ore 

Sistem de aşteptare cu un fir şi un server.  Sistem de aşteptare cu un fir de aşteptare şi 
mai multe servere. Reţele de sisteme de aşteptare cu o clasă de clienţi. Reţele închise 
de tip produs. Reţele deschise de tip produs. Exemple. 
Proiectarea modelelor pentru structurile de conducere pentru sisteme cu evenimente 
discrete. Studii de caz în sisteme de prelucrare. Sinteza ascendentă a unei structuri de 
conducere pentru o celulă de fabricaţie. Sinteza ascendentă a unei structuri de 
conducere pentru o celulă de asamblare. Sinteza hibridă a unei structuri de conducere 
pentru un sistem de fabricaţie flexibil. 

prelegere 8 ore 

Modelarea sistemelor de producţie cu evenimente discrete utilizând mediile de 
simulare asistată ARENA (Rockwell). Blocuri şi elemente de bază ale mediilor de 
simulare ARENA. 

prelegere 4 ore 

Studii de caz utilizând mediile de simulare asistată ARENA (Rockwell). Sistem cu 
un fir de aşteptare şi mai mulţi operatori (magazin de scule într-o celulă de 
fabricație). Dimensionarea unui sistem de mentenanţă (sistem cu un fir de aşteptare 
mai mulţi operatori şi număr limitat de clienţi).  
Modelarea sistemelor cu evenimente discrete. Studii de caz. 

prelegere 4 ore 

Modelarea sistemelor de aşteptare cu fir de capacitate nelimitată. Modelarea 
serverelor cu posibilităţi de defectare. Modelarea firelor de aşteptare cu capacitate 
finită. Modelarea unui sistem de fabricaţie cu o resursă partajată secvenţial. Modelul 
unui sistem de fabricaţie cu o resursă partajată secvenţial şi control de tip Kanban. 

prelegere 4 ore 

   

Bibliografie curs (selectivă): 
1. Carata,E., Zetu,D. Modelarea şi simularea sistemelor de fabricaţie, Ed. Junimea, 2000 
2. Kelton, W.D.,Sadowski,R.P., Simulation with Arena, 6 ed., McGraw-Hill Education, 2014 
3. Xun, Xu, Integrating Advanced Computer-Aided Design, Manufacturing, and Numerical  Control : Principles and 

implementations, Information Science Reference, 2009Altintas,Y., Manufacturing Automation, 2nd.ed., Cambridge 
University Press, 2012 

8.2a Seminar Metode de predare20 Observaţii 
   
8.2b Laborator Metode de predare21 Observaţii 
Utilizarea mediului de modelare și simulare asistată ARENA (Rockwell) pentru 
studii de caz specifice sistemelor de fabricație flexibile și în flux continuu (lean) 

Studii de caz, 
demonstraţie, exerciţiu 

14 ore 
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8.2c Proiect Metode de predare22 Observaţii 
   
Bibliografie aplicaţii (seminar / laborator / proiect): 

1. Kelton, W.D.,Sadowski,R.P., Simulation with Arena, 6 ed., McGraw-Hill Education, 2014 
 
 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale 
şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului23 

• Competenţele cognitive şi tehnice vizează utilizarea de către studenţi a teoriei şi a conceptelor fabricaţiei inteligente şi agile, 
precum şi a capacităţilor de cunoaştere dobândite prin aplicarea practică a acestora la lucrările de laborator şi lucrări de 
specialitate. S-au organizat discuţii cu angajatorii din industria automotivă (Continental, Delphi) şi s-au corelat sugestiile 
acestora cu conţinutul disciplinei. 

 
10. Evaluare 

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

10.4aExamen  

-Cunoaşterea etapelor de 
realizare a unui model de 
modelare și simulare. 
-Cunoaşterea specificului 
modelării cu evenimente 
discrete. 
-Cunoaşterea modului de 
determinare a legilor de sosire 
și de servire. Teste de 
concordanță. 
-Cunoaşterea modului de 
verificare și validare a unui 
model de simulare. 
Cunoaşterea modului de 
determinare a numărului de 
replicări. 

Teste pe parcurs24:  - 

50 % 

Teme de casă:  10 % 
Alte activităţi25:  

Evaluare finală:  

40 % 

10.4b Seminar    

10.4c Laborator 
Cunoaşterea modului de 
analiză a rezultatelor obținute 
prin simulare. 

• Caiet de laborator (referate, în format electronic, pentru 
lucrări  50 % 

10.4d Proiect    
10.5 Standard minim de performanţă26 

1. Modelarea și simularea unui sisteme de fabricaţie cu un fir și un server;  
2. Strategii de alegere a variantei optime dintre mai multe variante de simulare; 
3. Strategii de îmbunătăţire a unui model de simulare și de estimare a gradului de încredere în rezultate. 

 
 
 
Data completării,   Semnătura titularului de curs,   Semnătura titularului de aplicaţii, 
 
26.09.2019   Prof.univ.dr.ing. Eugen Carata   Prof.univ.dr.ing. Eugen Carata 
 
 
 
 
 

Data avizării în departament,    Director departament, 
 
   27.09.2019                 Prof.dr.ing. Mihăiță Horodincă 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


