
 
 

 

  

FIŞA DISCIPLINEI 
 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Managementul producției 

2.2 Titularul activităţilor de curs  

2.3 Titularul activităţilor de seminar  

2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul  IV 2.6 Tipul de evaluare Examen 2.7 Regimul disciplinei Ob 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care:   3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 44 din care:   3.5 curs 22 3.6 seminar/laborator 22 

Distribuţia fondului de timp  ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 21 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 21 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri  21 

Tutoriat  12 

Examinări 6 

Alte activităţi...................................  

3.7 Total ore studiu individual 81 

3.8 Total ore pe semestru 125 

3. 9 Numărul de credite 5 

 

 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi 

1.2 Facultatea Economie şi Administrarea Afacerilor 

1.3 Departamentul Administrarea Afacerilor 

1.4 Domeniul de studii  Management 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii Management 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum   Management general 

4.2 de competenţe   

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  

5.1. de desfăşurare a 

cursului  

 sală cu tabla, video-proiector/smartboard 

5.2. de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 
 sală cu tabla, video-proiector/smartboard 

6. Competenţele specifice acumulate  

C
o

m
p

e
te

n
ţe

 

p
ro

fe
s
io

n
a
le

  Identificarea, selectarea şi utilizarea modalităţilor de previzionare, organizare, coordonare, antrenare 
şi control-evaluare 

 Fundamentarea, adoptarea şi implementarea deciziilor pentru organizaţii de mică complexitate (în 
ansamblu sau pe o componentă 



 
 

 

 

 

8. Conţinuturi 

8. 1 Curs 
Metode de 

predare 
Observaţii 

1. Întreprinderea de producţie industrială  - obiect al 
managementului producţiei.  

Prelegere 

participativă, 

dezbatere 

 

2. Structura de producţie şi concepţie a unei 
întreprinderi de producţie industrială.  

Prelegere 

participativă, 

dezbatere 

 

3. Procesul de producţie – noţiune, tipologie, factori de 
influenţă, principii de organizare.  

Prelegere 

participativă, 

problematizare 

 

4. Organizarea producției în secțiile de bază: Tipurile de 
producţie Organizarea producţiei în flux. Organizarea 
producţiei de serie mică şi individuală. 

Prelegere 

participativă, 

dezbatere 

două prelegeri 

5. Organizarea în timp a producţiei. Prelegere 

participativă 
 

6. Organizarea şi planificarea activităţii de întreţinere şi 
reparare a utilajelor 

Prelegerea 

participativă, 

investigaţii 

independente 

 

7. Organizarea activităţii de asigurare cu energie într-o 
întreprindere industrială 

Prelegerea 

participativă, 

dezbatere 

 

8. Organizarea activităţii de asigurare cu SDV-uri Prelegere 

participativă, 
 

C
o

m
p

e
te

n
ţe

 

tr
a
n

s
v
e

rs
a
le

  Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale in cadrul propriei strategii de munca 
riguroasă, eficientă şi responsabilă 

 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de 
relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei   Familiarizarea studenţilor cu limbajul specific managementului 
producțieie şi dezvoltarea abilităţilor studenţilor de a organiza 
activitățile de producție, auxiliare și de servire în cadrul unei firme 

7.2 Obiectivele specifice   Formarea unei viziuni de ansamblu asupra managementului producției 
ca o componentă in cadrul sistemului managerial al organizaţiei; 

 Furnizarea unei baze de cunostinţe privind organizare eficientă a 
activităților de producție, auxiliare și de servire; 

 Cunoasterea și aplicarea metodelor de organizare a producției în 
secțiile de bază; 

 cunoasterea procesului de producție si a factorilor de influență ai 
modului de organizare a acestuia  

 Dezvoltarea capacității de determinare a duratei ciclului operativ în 
funcție de modul de deplasare a reperelor de la un loc de muncă la 
altul și cunoasterea căilor de reducere a duratei ciclului de producție 

 Dezvoltarea capacităţii de proiectare si implementare a unui  plan de 
reparații; 



 
 

 

dezbatere 

9. Organizarea activităţii de transport intern Prelegere 

participativă, 

problematizarea 

 

10. Organizarea şi automatizarea depozitelor Prelegere 

participativă, 

problematizare 

 

Bibliografie 

Badea, Fl. - Managementul producţiei industriale I, Editura ALL, Bucureşti, 1998.  

Bărbulescu, C. (coord.) - Managementul producţiei industriale, Editura Economică, Bucureşti, 2000.  

Chihaia, N., David, S., Managementul producţiei industriale- aplicaţii, Editura Evrika, 1999,  

David, S., Managementul producției – note de curs, Editura Europlus Galați, 2011 

8. 2 Seminar/laborator 
Metode de 

predare 
Observaţii 

1. Amplasarea utilajelor folosind Metoda verigilor.  Exemplu, 

exercitiu practic 
 

2. Amplasarea utilajelor folosind Metoda gamelor fictive. Exercițiu practic  

3. Organizarea producţiei sub forma liniilor de producţie în 
flux. 

Exemplificare, 

exercițiu practic 
 

4. Determinarea ciclului de producţie a unui lot de repere 
identice 

Studiu de caz, 

exemplificare 
 

5. Organizarea activităţii de întreţinere şi reparare a 
utilajelor 

Exercițiu practic 
 

6. Determinarea momentului optim de înlocuire a utilajului Exemplificare, 

exercițiu 
 

7. Alegerea tipului optim de utilaj care urmează să fie 
achiziţionat 

Studiu de caz, 

Dezbatere 
 

8. Fundamentarea necesarului de energie electrică într-o 
întreprindere industrială 

Studiu de caz, 

exercițiu 
 

9. Determinarea necesarului de SDV-uri şi stabilirea 
mărimii stocului de SDV-uri 

Studiu de caz, 

exerciţiu 
 

10. Fundamentarea necesarului de mijloace de transport Exerciţiu, 

dezbatere 
 

11. Optimizarea transportului intern Studii de caz, 

exercițiu practic, 

dezbatere 

 

Bibliografie 

Badea, Fl. - Managementul producţiei industriale I, Editura ALL, Bucureşti, 1998.  

Bărbulescu, C. (coord.) - Managementul producţiei industriale, Editura Economică, Bucureşti, 2000.  

Chihaia, N., David, S., Managementul producţiei industriale- aplicaţii, Editura Evrika, 1999,  

David, S., Managementul producției – note de curs, Editura Europlus Galați, 2011 

 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Competențele dobândite de către studenți la această disciplină le vor permite să execute cu succes  sarcini 
profesionale complexe referitoare la managementul producției în cadrul organizațiilor, în condiții de autonomie 
și de independență.  

 Disciplina oferă baza de cunoștințe din domeniul managementului producției, necesare conducerii 
entităţilor/organizaţiilor private de producție 



 
 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere 

din nota finală 

10.4 Curs 

Participarea la activitatea 

didactică (curs) 

Observaţie sistemică, investigaţia 

 

 

Evaluare scrisă 

10% 

 

 

50% 

Nivelul de cunoştinţe 

Capacitatea de analiză 

Argumentarea, expresivitatea 

Gradul de asimilare a limbajului 

de specialitate, capacitatea de 

comunicare 

10.5 Seminar/laborator 

Participarea la activitatea 

didactică (seminar) 

Observaţie sistemică, Portofoliu de 
teme 
 

Evaluare orală 

20% 

 

 

20% 

Creativitatea, originalitatea 

Capacitatea de aplicare practică a 

cunoştinţelor învăţate 

Interesul pentru studiu individual 

10.6 Standard minim de performanţă 

 Să fie capabil să conceapă un plan de întreținere și reparații a utilajelor, să determine ciclul de producție al 
unui lot de repere identice, să determine necesarul de energie electrică, necesarul de SDV-uri și necesarul de 
mijloace de transport intern. 

 

 


