
 

 
 

FIŞA DISCIPLINEI1 
 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea „Politehnica” din Timişoara 

1.2 Facultatea2 / Departamentul3   Automatică şi Calculatoare / Automatică şi Informatică Aplicată 

1.3 Catedra  - 

1.4 Domeniul de studii   Ingineria sistemelor 

1.5 Ciclul de studii   Licenţă 

1.6 Programul de studii / Calificarea   Automatică şi Informatică Aplicată / inginer 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei   Conducerea asistată de calculator a proceselor de fabricaţie 

2.2 Titularul activităţilor de curs   Ş.l. dr.ing. Cristian Vaşar 

2.3 Titularul activităţilor de seminar   Ş.l. dr.ing. Cristian Vaşar 

2.4 Anul de studiu   4 2.5 Semestrul   7 2.6 Tipul de evaluare   E 2.7 Regimul disciplinei   Opţională 

 

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   90 din care:3.5 curs 28   3.6 seminar/laborator 28   

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe   12 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren   12 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri   10 

Tutoriat   7 

Examinări   3 

Alte activităţi       

3.7 Total ore studiu individual   34 

3.8 Total ore pe semestru   100 

3.9 Numărul de credite   4 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum      Nu este cazul 

4.2 de competenţe      Nu este cazul 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului  Sală curs. 

5.2 de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

   Laborator  (calculatoare, software adecvat) 

 

 

                                                           

1 Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3); 
2 Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina; 
3 Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului; 



 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale4 

   Utilizarea fundamentelor automaticii, a metodelor de modelare, simulare, identificare şi analiză a 
proceselor, a tehnicilor de proiectare asistată de calculator 

Competente 
transversale 

 Aplicarea, în contextul respectării legislaţiei, a drepturilor de proprietate intelectuală (inclusiv transfer 
tehnologic), a metodologiei de certificare a produselor, a principiilor, normelor şi valorilor codului de etică 
profesională în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă. 

 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată, luarea deciziilor si atribuirea de 
sarcini, cu aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei. 

 Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare 
pentru propria dezvoltare. 

 

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

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

 Însuşirea de cunoştinţe privind proiectarea şi dezvoltarea aplicaţiilor de conducere a proceselor 
de fabricaţie folosind diverse tehnologii şi limbaje de programare dedicate. 

7.2 Obiectivele specifice  Crearea de competenţe necesare proiectării şi dezvoltării aplicaţiilor de conducere a proceselor 
de fabricaţie  

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 

 Structura generala de conducere a unui proces cu ajutorul 
calculatorului. 

2    
   
  Expunere utilizând material 
tipărit (disponibil şi în format 
electronic pe Internet), 
conversaţie, exemplificare.   
 
   
    
   
   
   
   
   
   

   

  Sisteme avansate de productie. Structuri flexibile de fabricaţie 
(prezentare generală). 

2 

  Structuri de conducere a celulelor flexibile de fabricaţie. Studiu de 
caz. 

2 

  Maşini unelte. Clasificare. Procese tehnologice de prelucrare 4 

  Limbaje pentru comanda structurilor flexibile de fabricaţie. Limbajul 
ISO "GM Code" pentru comanda maşinilor unelte cu comandă 
numerică. 

8 

  Limbaj pentru comanda roboţilor. 3 

  Mediul WALLI pentru comanda celulelor flexibile de fabricaţie. 3 

  Aplicaţii de conducere a celulelor flexibile de fabricaţie. 3 

  Standarde. 1 

Bibliografie    
 

1. Mike Mattson - CNC Programming Principles and Applications, Thomson Delmar Learning, 368 pagini, 

ISBN:0766818888, 2001. 

2. Ken Evans - Programming of CNC machines: student workbook, Industrial Press Inc., 144 pagini, 

ISBN:0831131624 , 2003 

3. *** - „WALLI 3 - User Manual”, Feedback ltd. 1998  

8.2 Seminar/laborator Număr de ore Metode de predare 

 Prezentarea mediului WALLI pentru conducerea celulelor flexibile de 
fabricatie 

2    
   
   
   
   
  Exemple, studii de caz, 
problematizare, validare. 

  Conducerea benzii transportoare si a echipamentelor anexe. 4 

  Conducerea robotului Serpent. 2 

  Conducerea robotului Mentor. 2 

  Conducerea maşinilor unelte cu comanda numerica. 6 

  Implementarea pe celula flexibila de fabricaţie a diferite procese de 8 

                                                           

4 Aspectul competenţelor profesionale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua competenţele care sunt precizate în 

Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS 
(http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4 şi programul de 
studii de la pct. 1.6 din această fişă. 

 

http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL


 

fabricaţie.  
   
   
   

  Proiect/tema: Aplicaţie Walli – pentru conducerea unui proces 
flexibil de fabricatie. 

4 

    

Bibliografie     

1. Ken Evans - Programming of CNC machines: student workbook, Industrial Press Inc., 144 pagini, 

ISBN:0831131624 , 2003 

2. *** - „WALLI 3 - User Manual”, Feedback ltd. 1998 

 

9. Corelarea conţinutului disciplinei cu cerinţele specialiştilor din domeniu şi cu aşteptările angajatorilor reprezentativi  

 Există firme angajatoare care solicită absolvenţilor cunoştinţe de conducere a fabricaţiei cu ajutorul calculatorului (CAM), in 
vederea programării maşinilor unelte cu comandă numerică şi  a roboţilor industriali 

 

 

10. Evaluare 

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

nota finală 

10.4 Curs 

Test grilă  Examinare scrisă   45% 

Rezolvarea unei probleme cu 
cerinţe multiple 

Examinare scrisă   45% 

10.5 Seminar /laborator Test laborator Prezentarea rezolvărilor, răspunsuri la 
întrebări 

  10 %   

10.6 Standard minim de performanţă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se 
verifică stăpânirea lui) 

   Obţinerea notei minime (5) de promovare la examenul scris  +  promovare activitate aplicativă laborator (pe parcurs - nota 
minimă 5). 

 

11. Compatibilitate internaţională 

  Madison Area Technical College - Intro to CNC - G-code Programming; 
http://programs.madisoncollege.edu/programs/degree/intro-to-cnc-g-code-programming/ 

 Southern Polytechnic State University - Numerical Control of Machines; http://spsu.edu/undergradcatalog20112012/met-
4342-numerical-control-of-machines.htm  

 Rensselaer Polytechnic Institute, Overview to Computer Aided Manufacturing; 
http://lamp3.server.rpi.edu/manufacturingnetwork/2720  

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularilor de seminar 

 16.09.2013  Ş.l. dr.ing. Cristian Vaşar 

 

…………………….……… 

Ş.l. dr.ing. Cristian Vaşar 

 

…………………….……… 

 

 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

Prof. dr. Ing. Ioan SILEA 

 

    

………………..………………….……… 

 

 

http://programs.madisoncollege.edu/programs/degree/intro-to-cnc-g-code-programming/
http://spsu.edu/undergradcatalog20112012/met-4342-numerical-control-of-machines.htm
http://spsu.edu/undergradcatalog20112012/met-4342-numerical-control-of-machines.htm
http://lamp3.server.rpi.edu/manufacturingnetwork/2720

