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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  Master 
1.6 Programul de studii Conceptia si fabricatia asistata de calculator- CFAC 
 
2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei PLANIFICAREA RESURSELOR ÎN SISTEMELE DE FABRICAṰIE, cod CMMI-CFAC-3.01 
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 2 2.5 Semestrul3 3 2.6 Tipul de evaluare4 E 2.7 Tipul disciplinei5 DI 
 
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  3.3cproiect 1 
3.4 Total ore din planul de 
învăţământ6 

42 din care 3.5 curs 28 3.6a sem.  3.6b laborator  3.6c proiect 14 

Distribuţia fondului de timp7 Nr. ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 21 
Pregătire seminarii/laboratoare/proiecte, teme, referate şi portofolii 21 
Tutoriat8 6 
Examinări9 15 
Alte activităţi: 93 
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 • Managementul proiectelor tehnice 
4.2 de competenţe •  
 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1 de desfăşurare a cursului13 • Sală dotată cu tablă şi videoproiector 
5.2 de desfăşurare a seminarului / laboratorului / 
proiectului14 

• Reţea de calculatoare 

 
6. Competenţele specifice acumulate15 

Număr de credite alocat disciplinei16: 5 Repartizare credite 
pe competenţe17 
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 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); 

2 

CP2 Competenţe în capacitatea de cunoaştere şi utilizare a soluţiilor de planificare a 
resurselor în sistemele asistate de fabricaţie (CAPP-MRPI-MRPII-ERP); 

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. 

2 

CP4   
CP5   
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  
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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 
• Obiectivul general al disciplinei este acela de a asigura studenţilor masteranzi 

capacitatea de a participa la procesele de planificare a resurselor din cadrul 
sistemelor de producţie 

7.2 Obiective specifice 

- cunoaşterea proceselor şi relaţiilor tehnico-economice din organizaţiile 
industriale în strânsă legătură cu producţia; 
- cunoaşterea metodelor şi tehnicilor concrete de planificare şi folosire raţională 
a elementelor procesului de producţie precum şi a căilor de îmbunătăţire a 
acestora; 
- crearea abilităţilor de planificare, control şi analiză a activităţilor de bază şi a 
celor cu caracter auxiliar, în vederea optimizării condiţiilor tehnice, economice 
şi materiale din organizaţia industrială; 
- de a contribui la formarea abilitãţilor de proiectare şi planificare a unitãţilor de 
producţie: 
-creerea competenţelor de management a activitãţii legate de 
planificare.cunoaşterea proceselor şi relaţiilor tehnico-economice din 
organizaţiile industriale în strânsă legătură cu producţia; 
-creerea competenţelor de management a activitãţii legate de planificare. 

 
8. Conţinuturi 
8.1 Curs18 Metode de predare19 Observaţii 
I. Cap. 1  Sistemul de pregătire a realizării asistate a fabricației  
                 (Manufacturing Execution System – MES); 

1.1. Sisteme de fabricație în flux continuu (Lean) 

Prelegere.  
Expunere cu 
videoproiector 
Discuţii. 

2 ore 

II.Cap.2 Planificarea resurselor la nivelul societăţii  
               (MRP, MRP II, Enterprise Resource Planning –ERP); 
     2.1. Planificarea asistată a proceselor în sistemele de fabricație- CAPP 

Prelegere.  
Expunere cu 
videoproiector. 
Discuţii. 

8 ore 

III.Cap.3 Planificarea asistată a producției și programarea calendaristică.    
                 (Production Planning and Scheduling (PPS) ) 

Prelegere.  
Expunere cu 
videoproiector. 
Discuţii. 

9 ore 

IV. Cap.4 Planificarea avansată și programarea calendaristică.   
                 (Advanced Planning and Scheduling (APS) ) 
       4.1. Sisteme sustenabile de planificare a producției  (S-ERP) 

Prelegere.  
Expunere cu 
videoproiector. 
Discuţii. 

9 ore 

Bibliografie curs: 
1. Militaru, Gh. Comportament organizaţional, Bucureşti, Editura Economică, 2005 
2. Militaru, Gh. Managementul producţiei şi al operaţiunilor - Bucureşti, Editura ALL, 2008 
3. Badea, F., (2005), Managementul producţiei, Editura ASE, Bucureşti 
4 Luca, G.P., (2000)- Sisteme flexibile şi logistică industrială, Ed. Gh. Asachi, Iaşi 
5. Meyer,H., Fuchs,F.,Thiel,K., Manufacturing Execution Systems, Ed. The McGraw-Hill, 2009 
6. Xun, Xu, Integrating Advanced Computer-Aided Design, Manufacturing, and Numerical  Control : Principles and  
            implementations, Information Science Reference, 2009 
7. Luca, G.P., Verzea, I., (2006)  Managementul logisticii industriale şi comerciale,  Ed. Performantica, Iaşi,  
8.Rehg,J.A.,Computer-Integrated Manufacturing, Third Edition, “Prentice-Hall Inc”, 2005 
8.2c Proiect Metode de predare20 Observaţii 

1.Optimizarea programului de producţie şi planificarea optimã a resurselor 
materiale (MRP) 

Descriere si utilizare 
program, prezentare 
etape: modelare, 
simulare, interpretare 
rezultate. 

4 ore 

2. Determinarea succesiunii optime de lansare în fabricaţie a produselor 

Descriere si utilizare 
program, prezentare 
etape: modelare, 
simulare, interpretare 

2 ore 
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rezultate. 

3.Stabilirea principiului de proiectare a unei sectii de prelucrare mecanicã 

Descriere si utilizare 
program, prezentare 
etape: modelare, 
simulare, interpretare 
rezultate. 

4 ore 

4 Planificarea realizării unui produs într-o secţie de prelucrare mecanice folosind 
softwar-ul  ODOO-ERP 

Descriere si utilizare 
program, prezentare 
etape: modelare, 
simulare, interpretare 
rezultate. 

4 ore 

Bibliografie aplicaţii (seminar / laborator / proiect): 
 
1.Documentație software ODOO ERP  
2. Militaru, GhManagementul producţiei şi al operaţiunilor  - Bucureşti, Editura ALL, 2008 
 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplineicu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale 
şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului21 

• Conţinutul disciplinei este corelat cu necesităţile angajatorilor din domeniile: Planificarea resurselor în sisteme de producţie 
a fost discutata cu manageri de unitãţi industriale locale care au venit cu propuneri legate de continutul disciplinei 

 
10. Evaluare 

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

10.4aExamen  

- Abilitatea de a utiliza tehnici 
adecvate de analiza a 
structura organizatoricã a unei 
unitãţi de producţie; 
- Cunoasterea principalelor 
metode de planificare a 
resurselor în sistemele de 
producţie 

Teste pe parcurs22:  - 

50 % 

Teme de casă:  10 % 
Alte activităţi23:  

Evaluare finală:  

40 % 

10.4b Seminar    
10.4c Laborator    

10.4d Proiect 

Realizării unui produs într-o 
secţie de prelucrare 
mecanice folosind softwar-ul  
ODOO-ERP 

 50% 

10.5 Standard minim de performanţă24 
-Cunoaşterea principalelor metodelor de planificare a unitãţilor de producţie. 
-Determinarea parametrilor care caracterizeazã planificarea resurselor în unitãţile de producţie .  
-Prelucrarea adecvată a datelor din unitãţile de producţie pentru a realiza planificarea acestora. 

 
 
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 
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16 Din planul de învăţământ 
17 Creditele alocate disciplinei se distribuie pe competenţe profesionale şi transversale în funcţie de specificul disciplinei 
 
 
 
 
22 Se vorpreciza numărul de teste şi săptămânile în care vor fi susţinute.  
23Cercuri ştiinţifice, concursuri profesionale etc. 
24 Se particularizează la specificul disciplinei standardul minim de performanţă din grila de competenţe a programului de studii, dacă este 
cazul. 


