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PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
 

Disciplina Conţinutul disciplinei (descriere sumară) Nr. 
ore 

Curs Semi 
nar 

Lucrări 
practice/proiect 

Forma de 
evaluare 

Credite 

Principii și tehnologii 
radioelectronice 
avansate utilizate în 
ingineria economică 

Însușirea de către studenți a noilor concepte, tehnici și tehnologii în 
radioelectronica avansată care fac posibilă trecerea de la 
comunicatiile analogice la cele digitale; Adaptarea gândirii tehnice 
la noua radioelectronică, care urmărește realizarea de funcțiuni noi, 
care devin posibile datorită tehnologiilor avansate puse la 
dispoziție de microelectronică, informatică si inteligență artificială. 

20 12  8 Examen 5 

Proiectarea sistemelor 
informaționale 
industriale 

Însușirea cunoștințelor necesare pentru proiectarea și realizarea 
sistemelor informaționale, folosind metode sistemice; Realizarea 
orientată pe obiect a sistemelor informaționale 

20 8  12 Examen 5 



Sisteme informaționale 
pentru asistarea 
deciziilor manageriale 

Furnizarea cunoștințelor de bază privind modalitățile de folosire a 
tehnicii de calcul în general și a microcalculatoarelor în special în 
activitatea industrială și economică; Însușirea unor concepte 
fundamentale privind sistemele expert și algoritmizarea 
problemelor ce pot fi rezolvate pe calculator prin sisteme expert; 
Utilizarea de servicii avansate furnizate de INTERNET 

20 10  10 Examen 5 

Tehnici avansate de 
automatizare și 
conducere a proceselor 

Prezentarea bazelor teoretice ale conducerii proceselor tehnologice 
prin tehnici de inteligență artificială și a metodelor matematice de 
modelare și optimizare 

20 12  8 Examen 5 

Modelarea și simularea 
proceselor industriale 
adaptate dezvoltării 
durabile 

Însușirea de către studenți a conceptelor, modelelor și algoritmilor,  
modelarea deterministă, probabilistă, euristică si prin tehnicile 
inteligenței artificiale a proceselor; Introducerea în utilizarea unor 
medii de modelare și simulare informatice specializate pentru 
diverse procese industriale; Realizarea de aplicații dedicate 
ingineriei manageriale și ecologice bazate pe modele de simulare 
ale sistemelor 

20 4  16 Examen 5 

Comunicații de date în 
mediul industrial 

Însușirea de către studenți a conceptelor, tehnicilor și tehnologiilor 
de comunicații în mediul industrial; Înțelegerea mecanismelor de 
creare a mesajelor și funcționarea canalelor de transmisie; 
Aplicarea metodelor și tehnicilor de securitate a canalelor de 
transmitere a datelor în rețele de comunicații care vehiculează date 
de proiectare și realizare a produselor 

20 12  8 Examen 5 

Examen de certificare a 
competenţelor 
profesionale 

Test scris (test grila cu 30 intrebari, câte 5 intrebari pentru fiecare 
disciplină) 

- - - - Examen 
scris 

 

 
Ocupații conform COR:  Specialist în domeniul proiectării asistate pe calculator – 213907 
    Inginer evaluare tehnico-economică (propusă) 
    Inginer logistică (propusă) 
 
Competenţe dobândite:   C1. Efectuarea de calcule, demonstrații si aplicații pentru rezolvarea de sarcini specifice ingineriei și 

managementului, pe baza cunoștințelor din științele fundamentale și inginerești. 
C1.1 Definirea principiilor, teoremelor și metodelor de bază din matematică, fizică, chimie, economie, 
mecanică și știința materialelor. 
C1.5 Elaborarea de modele și proiecte profesionale prin selectarea și utilizarea unor principii, metode și 
soluții consacrate din matematică, fizică, chimie, economie, mecanică și știința materialelor. 



    C4. Evaluarea economică, planificarea și conducerea proceselor și a sistemelor logistice și de producție. 
C4.2 Utilizarea cunoștințelor de bază pentru explicarea și interpretarea metodelor și tehnicilor de evaluare 
economică, planificare și conducere de procese și sisteme logistice și de producție. 
C4.3 Evaluarea economică, planificarea și conducerea proceselor și sistemelor logistice și de producție, 
prin aplicarea de tehnici și metode de bază, în condiții de asistență calificată. 

 
Standarde de performanță: Rezolvarea și explicarea unor probleme de complexitate medie, asociate disciplinelor fundamentale, specifice 

științelor inginerești și economice. 
 Elaborarea unui proiect complet de planificare, programare și conducere de proces și sistem de producție. 
 
Competențe transversale: CT2. Identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă pluridisciplinară și aplicarea de tehnici de 

relaționare și muncă eficientă în cadrul echipei. 
 
 
 
Decan,                                                                                                      Coordonator programe de studii postuniversitare,  
Prof. univ. dr. ing. Cristin BIGAN     Șef lucrari dr. ing. Cristian TSAKIRIS 


