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METODOLOGIE
Privind organizarea şi desfăşurarea finalizării studiilor la

FACULTATEA DE MECANICA ŞI TEHNOLOGIE

Partea I: ASPECTE GENERALE

Art. 1. (1) Prezenta metodologie precizează elementele care cad în competenţa FACULTĂŢII
DE MECANICĂ ŞI TEHNOLOGIE a UNIVERSITĂŢII DIN PITEŞTI privind organizarea şi
desfăşurarea finalizării studiilor universitare în anul universitar 2015/2016.
(2) Prezenta metodologie se întemeiază pe următoarele acte normative:

- Legea nr. 1/2011;
- Legea nr.288/ 2004 privind organizarea studiilor universitare, cu completările şi

modificările ulterioare ;
- OM nr. 3235/2005, privind organizarea ciclului de studii universitare de licenţă;
- H.G. 404/ 2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de

masterat;
- OMENCS nr. 3.098 / 2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi

desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie
- Regulamentul Universităţii din Piteşti privind organizarea şi desfăşurarea finalizării

studiilor în anul universitar 2015/2016;
- Planurile de învăţământ ale programelor de studii universitare la care se

organizează examene de finalizare a studiilor.

Art.2. Finalizarea studiilor se face prin:
- Examen de licenţă - pentru absolvenţii ciclului de studii universitare de licenţă (cu

studii efectuate conform Legii nr. 288/2004);
- Examen de diplomă - pentru absolvenţii ciclului I de studii universitare de licenţă

din domeniul Ştiinţelor inginereşti (cu studii efectuate conform Legii nr. 288/);
- Examen de disertaţie – pentru absolvenţii ciclului al II-lea de studii universitare

(masterat).

Art.3. Facultatea de Mecanică şi Tehnologie organizează :
 examen de licenţă/diplomă pentru absolvenţii proprii ai ciclului de studii
universitare de licenţă de la programele de studii pentru care există acreditările în
condiţiile legii, denumite in continuare specializări acreditate:

- Autovehicule Rutiere (AR) ;
- Tehnologia Construcţiilor de Maşini (TCM);
- Inginerie Economică Industrială (IEI);
- Ingineria Transporturilor şi a Traficului (ITT) ;

 examen de disertaţie numai pentru absolvenţii proprii ai cursurilor postuniversitare
de master acreditate:

- Ingineria şi Managementul Fabricaţiei Produselor (IMFP);
- Trafic Rutier şi Evaluarea Accidentelor de Circulaţie (TREAC);
- Ştiinţa şi Tehnologia Materialelor (STM) - limba franceză;
- Managementul Logisticii (ML);
- Concepţia şi Managementul Proiectării Automobilelor (CMPA).
- Ingineria Automobilelor pentru Mobilitate Durabilă (IAMD) – limba engleză,

din promoţia curentă şi din promoţiile anterioare, atât de la studiile universitare de
master, cât şi de la studiile postuniversitare de master organizate în baza Legii nr.
84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.4. (1) Examenele de  finalizare a studiilor se organizează în trei sesiuni, în perioadele
stabilite de Senatul Universităţii din Piteşti, din care două sesiuni în anul universitar
curent şi o sesiune în luna martie a anului universitar următor.
(2) Desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor este prezentată în Anexa 1.
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Partea a II-a: ÎNSCRIEREA ABSOLVENŢILOR

Art.5. Înscrierea absolvenţilor se face printr-o cerere adresată Decanului şi având conţinutul
din Anexa 2 a prezentei metodologii. In documentele de înscriere pentru examenul de
licenţă/diplomă/disertaţie, candidatul va completa şi semna o declaraţie pe proprie
răspundere referitoare la originalitatea conţinutului lucrării pe care urmează să o susţină
şi la faptul ca lucrarea nu a făcut obiectul unei comercializări, sub sancţiunea eliminării
din examen, a anulării ulterioare a diplomei pentru fapte dovedite în acest sens, precum
şi a răspunderii penale (Anexa 3).

Art.6. Candidaţii pentru susţinerea examenului de licenţă trebuie să prezinte la înscriere un
certificat de competenţă lingvistică pentru comunicare intr-o limba de largă circulaţie
internaţională.
Eliberarea certificatului de competenţă lingvistică se face  după  următoarele proceduri:

a) pentru absolvenţii care au promovat activităţile didactice ale aceleaşi limbi străine
patru semestre in doi ani de studiu, certificarea este făcută de FACULTATEA DE
LITERE pe baza înscrisurilor din registrul matricol al absolventului;

b) pentru absolvenţii care nu au promovat activităţile didactice ale aceleaşi limbi
străine patru semestre in doi ani de studiu, Certificatul de competenţă lingvistică
este eliberat de FACULTATEA DE LITERE, prin departamentele de specialitate,
după o metodologie specifică de examinare. Aceşti candidaţi se vor adresa
secretariatului facultăţii amintite care va acorda informaţiile necesare.

Partea a III-a: PROBELE DE EXAMEN

Art.7. (1) Examenul de licenţă/diplomă constă din două probe şi anume:
a) Proba 1 – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate;
b) Proba 2 – Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă/proiectului de diplomă;
(2) Examenul de disertaţie constă într-o singură probă: prezentarea şi susţinerea lucrării

de disertaţie.

Art.8. (1) Scopul primei probe este de a evalua capacitatea absolvenţilor de învăţare a
cunoştinţelor obţinute pe parcursul facultăţii şi de adaptare a acestora la procesul
cognitiv din domeniul respectiv.
(2) Scopul celei de-a doua probe este de a evalua capacitatea absolvenţilor de a
procesa cunoştinţele, în condiţii de rezolvare a unor probleme specifice domeniului de
pregătire sau de realizare a unor studii de caz.

(3) Scopul disertaţiei este de a evalua capacitatea absolvenţilor de a dezvolta, în
domeniul specific de pregătire, lucrări de cercetare ştiinţifică de complexitate medie.

Art.9. (1) Pentru evaluarea cunoştinţelor  fundamentale şi de specialitate, departamentele care
coordonează programele de studii la care sunt organizate examene de finalizare a
studiilor au stabilit pentru absolvenţii promoţiilor 2015/2016 următoarele:

• Anexa 4: - Proba  de evaluare a cunoştinţelor (În cadrul probei pentru evaluarea
cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate nu se vor repeta integral
examenele de an deja susţinute);

- Modalitatea de susţinere a probei;
- Durata probei;
- Ponderea probei in media examenului;

• Anexa 5: Tematica şi bibliografia probei (formată din cunoştinţele predate la 3…7
discipline semestriale din planul de învăţământ al promoţiei respective);

Partea a IV-a: SUSŢINEREA ŞI NOTAREA  PROBELOR DE EXAMEN

Art.10. (1) Proba 1 (de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate) se susţine în
faţa unei comisii de examinare. Comisia este formată, ca regulă, din cadre didactice
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titulare ale disciplinelor din care s-a alcătuit tematica probei. Daca proba 1 este scrisă,
presedintele nu notează.
(2) Susţinerea proiectului de diplomă/lucrării de disertaţie se face in faţa unei comisii de
examinare, condusă de un preşedinte, compusă din  3…5 cadre didactice şi este
publică;
(3) Preşedintele comisiei pentru susţinerea proiectului de diplomă /lucrării de disertaţie
este şi preşedintele comisiei examenului de diplomă/disertaţie.

Art.11. (1) Comisiile de examen se stabilesc pe programe de studiu, prin Decizia Rectorului
Universităţii din Piteşti, la recomandarea Consiliului Facultătii de Mecanică şi
Tehnologie, pe baza propunerilor făcute de departamentele în responsabilitatea cărora
revine coordonarea programului de studiu. Membrii unei comisii de examen trebuie să
aibă gradul didactic de cel puţin şef de lucrări având titlul ştiinţific de doctor, cu excepţia
preşedintelui care trebuie să fie profesor universitar sau conferenţiar universitar.
Secretarul comisiei poate fi asistent  sau preparator universitar şi are numai atribuţii de
administrare a documentelor.

(2) Ca regulă, componenţa comisiilor si metodologia de desfăsurare a examenului sunt
aceleaşi, pentru ambele sesiuni de examene de finalizare a studiilor.
(3) Componenţa Comisiilor pentru examenele de licenţă/diplomă şi disertaţie şi a
Comisiilor pentru soluţionarea contestaţiilor se publică și pe site-ul web al facultății.
(4) Conform legii, atât membrii comisiei de  finalizare a studiilor, cât şi secretarul
comisiei de examen de finalizare a studiilor nu se pot afla, cu cei evaluaţi sau între ei,
în relaţie de soţi, afini şi rude până la gradul al III-lea inclusiv.
(5) În cazul în care Universitatea din Piteşti organizează examene de licenţă pentru
alte instituţii de învăţământ superior este interzisă  perceperea de taxe  de examinare
de la studenţii respectivi. Pentru acoperirea costurilor aferente organizării examenelor
de licenţă pentru absolvenţii provenind de la alte universităţi se vor face precizări
speciale în cadrul acordului încheiat între cele două instituţii privind modalitățile
acoperirii cheltuielilor, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
(6) În situaţii deosebite, la cerere, absolvenţii  Universităţii din Piteşti se pot înscrie şi
pot susţine, după caz, examenul de absolvire, de licenţă sau de diplomă la o altă
instituţie organizatoare, cu aprobarea senatelor universitare ale celor două instituţii de
învăţământ superior, după avizul consiliilor de administraţie, cu aprobarea  senatelor
universitare ale instituţiei absolvite şi instituţiei organizatoare.
(7) Înscrierea candidaţilor pentru un examen de finalizare a studiilor se efectuează cu
cel puţin 10 zile înainte de începerea examenului.
(8) Înscrierea  candidaţilor provenind de la alte instituţii de învăţământ superior pentru
susţinerea examenelor de finalizare a studiilor se face fie individual, fie de către
instituţia în care au urmat studiile, în baza Protocolului de colaborare dintre cele două
instituţii şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art.12. Admiterea absolvenţilor pentru sustinerea proiectului de licenţă/diplomă/lucrării de
disertaţie este condiţionată de avizul favorabil al conducătorului stiinţific, care întocmeşte
în acest scop un referat de analiză şi apreciere conform modelului din Anexa 6.

Art.13. Susţinerea proiectului de diplomă/lucrării de disertaţie este publică. La susţinerea de
către absolvenţi a proiectului de diplomă/lucrării de disertaţie conducătorul ştiinţific
participă în calitate de invitat.

Art.14.  (1) Nota minimă de promovare a probelor este 5,00 (cinci).
(2) Nota acordată pentru susţinerea proiectului de diplomă/lucrării de disertaţie, se
obţine ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, a notelor întregi acordate de
fiecare dintre membrii comisiei. Proba este promovată dacă nota acordată de fiecare
membru al comisiei este cel puţin nota 5,00.



5

(3) Examenul de diplomă este promovat dacă ambele probe componente sunt
promovate în aceeaşi sesiune, iar media aritmetică a notelor acordate - media de
promovare a examenului - este de cel puţin  6,00 (şase).
(4) Examenul de disertaţie este promovat dacă media notelor acordate pentru
prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie – media de promovare a examenului -
este de cel puţin 6,00 (şase).

Art.15. Rezultatele probelor se comunică candidaţilor în ziua susţinerii fiecărei probe, după
susţinerea probei de către toti candidatii prezenti.
Rezultatele examenului de diplomă/disertaţie sunt afişate la avizierele departamentului
care coordonează programul de studii la care sunt organizate examene de finalizare a
studiilor, de către comisia examenului de diplomă/disertaţie, cu menţionarea datei şi orei
de afişare.

Art.16. (1) Eventualele contestaţii privind rezultatele unei probe se depun la secretariatul
facultăţii in termen de 24 de ore de la comunicarea rezultatelor şi se rezolvă in timp de
48 de ore de la data depunerii, de către Comisia de analiză a contestaţiilor
(2) Comisia de analiză şi soluţionare a contestaţiilor este propusă de Decan, numită prin
decizia Rectorului Universităţii din Piteşti, este formată din cadre didactice din
specialitatea probei contestate, dar care nu au participat în comisia de susţinere a probei
respective.
(3) Deciziile comisiilor de analiză şi soluţionare a contestaţiilor sunt definitive.
Rezultatele obţinute la probele orale nu pot fi contestate.
(4) Conform legii, membri comisiei de analiză şi soluţionare a contestaţiilor nu se pot
afla, cu cei examinaţi sau între ei, în relaţie de soţi, afini şi rude până la gradul al III-lea
inclusiv.

Art.17. Examenul nepromovat poate fi repetat într-o sesiune ulterioară, cu suportarea de către
candidat a cheltuielilor aferente şi în condiţiile stabilite de Regulamentele proprii ale
facultăţilor, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, în conformitate cu
reglementările Universităţii din Piteşti.

Partea a V-a : DISPOZITII FINALE

Art.18. Prevederile prezentei metodologii se aplică pentru examenele de finalizare a studiilor
corespunzătoare anului universitar 2015 - 2016.

Art.19. Prevederile prezentei metodologii sunt valabile şi pentru absolvenţii promoţiilor
anterioare care nu şi-au finalizat studiile până în anul universitar 2015 - 2016.

Aprobată în  şedinţa din data din data de 18.05.2016 a Consiliului Facultăţii de Mecanică şi
Tehnologie.
Modificările și completările efectuate datorate OM  nr. 3098/2016, au fost aprobate în Ședința
Senatului Universității din Pitești din data de 12 februarie 2016.

DECAN

Conf. univ. dr. ing. Alin Daniel RIZEA
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ANEXA 1

Programul de desfăşurare a activităţilor de finalizare a studiilor universitare

A. Pentru absolvenţii ciclului de studii universitare de licenţă:

Sesiunea
Activităţi desfăşurate şi perioadele de desfăşurare

Înscriere la examen
Probe de examen

Susţinere Afişare rezultate

de vară
(2016) 10 iulie…20 iulie 13...27 iulie

În data susţinerii probelor
de iarna
(2017) 22 februarie…6 martie 4….15 martie

B. Pentru absolvenţii programelor universitare de master

Sesiunea
Activităţi desfăşurate şi perioadele de desfăşurare

Înscriere la examen
Proba de examen

Susţinere Afişare rezultate

de vară
(2016) 10 iulie…20 iulie 13...27 iulie

În data susţinerii probelor
de iarna
(2017) 22 februarie…6 martie 4….15 martie
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ANEXA 2

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI
FACULTATEA _______________________________

CERERE DE ÎNSCRIERE
LA EXAMENUL DE _______________________

I. Date personale ale candidatului
1. Date privind identitatea persoanei
Numele de naştere:__________________________ Numele de căsătorie (dacă este
cazul):_____________________
Prenumele: _________________________CNP ______________________________
2. Sexul:  Feminin  Masculin
3. Data şi locul nasterii:
Ziua / luna / anul ________ /______________ / __________
Locul (localitate, judeţ) _________________ / _________________________
4. Prenumele părinţilor:
Tata: ____________________________ Mama:____________________________________
5. Sunt absolvent(ă) promoţia: ______ / _______________ (anul înmatriculării / anul absolvirii)
6. Menţiuni privind şcolarizarea:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

7. Forma de învăţământ absolvită: IF  IFR ID
 Fără taxă  Cu taxă (ultimul an de studiu)
8. Solicit înscrierea la examenul de __________, Sesiunea _________________ anul
__________
9. Lucrarea de _____________________ pe care o susţin are următorul titlu:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

10. Coordonator ştiinţific:__________________________________________________
11. Menţionez că susţin examenul de ____________ (pentru prima oară, a doua oară - după

caz)___________________
II. Documentele în original depuse la dosarul de înscriere:

1. Diplomă de bacalaureat ________________________________________________
2. Diploma de licenţă / inginer _____________________________________________
3. Alte documente_____________________________________________________

SEMNĂTURA, VERIFICAT,
Secretar facultate
_________________________________ ____________________
(numele şi prenumele, semnătura)

Am primit documentele în original depuse la dosarul de înscriere la examenul de
_________________.

_____________________ _____________ ________________
(Numele şi prenumele) (Semnătura) (Data)
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ANEXA 3

DECLARAŢIE PRIVIND ORIGINALITATEA
PROIECTULUI DE DIPLOMĂ / LUCRARE DE DISERTATIE

UNIVERSITATEA ………………………………………………………………………

FACULTATEA  ..................................................................................................................

PROGRAMUL DE STUDII.................................................................................................

NUMELE ŞI PRENUMELE................................................................................................

PROMOŢIA.....................

SESIUNEA DE LICENŢĂ / DIPLOMĂ / ................................................

DENUMIREA PROIECTULUI /LUCRĂRII

............................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Declar pe propria răspundere că lucrarea de faţă este rezultatul muncii proprii, pe baza cercetărilor
mele şi pe baza informaţiilor obţinute din surse care au fost citate şi indicate conform normelor etice, în
textul lucrării/proiectului, în note şi în bibliografie.

Declar că nu s-a folosit în mod tacit sau ilegal munca altora şi că nici o parte din  teză/proiect nu
încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale altcuiva, persoană fizică  sau juridică.

Declar că lucrarea/proiectul nu a mai fost prezentat(ă) sub această formă vreunei  instituţii de
învăţământ superior în vederea obţinerii unui grad sau titlu ştiinţific ori didactic.

În cazul constatării ulterioare a unor declaraţii false, voi suporta rigorile legii.

Data:  ………………                                            Numele, prenumele şi semnătura absolventului
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ANEXA 4

Probele examenelor de finalizare a studiilor,
forme de susţinere, durata desfăşurării probelor,
condiţii de promovare a probelor şi a examenelor

A. Pentru absolvenţii ciclului de studii universitare de licenţă
Specializarea Proba Forma de

susţinere
Durata
probei Nota Condiţia de promovare

Nr. denumirea probă examen

A.R.
1 Bazele ingineriei

autovehiculelor (BIA) oral Cca 1/4
ore/candidat N1 N1  5

6
2

NN 21 


2 Proiect de diplomă oral Cca1/4
ore/candidat N2 N2  5

T.C.M.
1 Bazele ingineriei fabricării

produselor (BIFP) oral Cca 1/4
ore/candidat N1 N1  5

6
2

NN 21 


2 Proiect de diplomă oral Cca 1/4
ore/candidat N2 N2  5

I.E.I.
1

Bazele ingineriei şi
managementului producţiei

(BIMP)
oral Cca 1/4

ore/candidat N1 N1  5
6

2
NN 21 



2 Proiect de diplomă oral Cca 1/4
ore/candidat N2 N2  5

I.T.T.
1 Bazele ingineriei

transporturilor (BIT) oral Cca 1/4
ore/candidat N1 N1  5

6
2

NN 21 


2 Proiect de diplomă oral Cca 1/4
ore/candidat N2 N2  5
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ANEXA 5
Programul de studii de licenţă A.R.
Tematica probei BIA
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Programul de studii de licenţă T.C.M.
a) Tematica probei BIFP
1. Proiectarea tehnologiilor de fabricaţie
1.1 Principii de bază în proiectarea unui proces tehnologic de prelucrare mecanică.
1.2 Reguli, restricţii şi condiţionări privind stabilirea succesiunii prelucrărilor şi gruparea acestora în

operaţii de prelucrare.
1.3 Elemente de proiectare a unei operaţii de prelucrare (stabilirea dimensiunilor tehnologice, calculul

parametrilor regimului de prelucrare, componentele normei de timp).
Bibiografie:

 Iacomi, D., (2015). Suport de curs TFP. Curs universitar nepublicat. Universitatea din Piteşti.
Piteşti.

 Popescu, I., Vlase, A., Popescu A., Vlase I. (2002). Tehnologia fabricării produselor mecanice
Volumul 1. Bucureşti: Editura MatrixRom.

 Popescu, I., Vlase, A., Popescu A., Vlase I. (2005). Tehnologia fabricării produselor mecanice
Volumul 2. Bucureşti: Editura MatrixRom.

2. Alegerea sculelor şi a sistemelor de fabricare
2.1 Principii de bază în alegerea unei scule aşchietoare pentru prelucrarea unei/unor suprafeţe date.
2.2 Criterii de alegere a maşinilor-unelte utilizate pentru realizarea unei/unor operaţii de prelucrare
mecanică.

Bibliografie:
 Iacomi, D. (1999). Proiectarea sculelor aşchietoare, E.U.Piteşti.
 Iacomi, D., (2013). Suport de curs SA. Curs universitar nepublicat. Universitatea din Piteşti.

Piteşti.
3. Proiectarea dispozitivelor tehnologice
3.1 Funcţiile dispozitivelor.
3.2 Alegerea si calculul soluţiilor corespunzătoare funcţiilor pe care trebuie să le realizeze dispozitivele
tehnologice.
Bibliografie:

 Iordache M., Ungureanu I. (2010) Dispozitive tehnologice. Piteşti: Editura Universitatii din Pitesti.
 Tache V., Ungureanu I., Stroe C. (1995). Proiectarea dispozitivelor pentru maşini-unelte.

Bucureşti: Editura Tehnică.
4. Calitatea produselor şi proceselor
4.1 Metode şi instrumente de analiză, evaluare şi îmbunătăţire a calităţii produselor şi proceselor.
4.2 Precizia dimensională, de formă geometrică şi de poziţie a suprafeţelor.
4.3 Metode şi mijloace pentru măsurarea dimensiunilor liniare, abaterilor de formă geometrică, a abaterilor
de poziţie şi a rugozităţii suprafeţelor.
Bibliografie:

 Chiriţă, Gh., Crivac, Gh., Rizea, A. (2010) Toleranţe şi control dimensional Piteşti: Editura
Universitatii din Piteşti.

 Rizea, A., Belu, N., (2006) Ingineria calitatii. Piteşti: Editura Universităţii din Piteşti.
 Rizea, A., (2015). Suport de curs MC. Curs univ. nepublicat. Universitatea din Piteşti. Piteşti.

5. Programarea şi conducerea fabricaţiei produselor
5.1 Forme de organizare a producţiei.
5.2 Programarea şi conducerea fabricaţiei organizată în flux.
5.3 Programarea şi conducerea fabricaţiei organizată pe loturi.

Bibliografie:
 Niţu, E., Belu N., Rotaru A. (2006) Ingineria sistemelor de producţie 1,2, Îndrumar de laborator.

Piteşti: Editura Universităţii din Piteşti.
 Stroe, C. (2002). Managementul Întreprinderii, Piteşti: Editura Universităţii din Piteşti.
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Programul de studii de licenţă I.E.I.
Tematica probei BIMP

1. Proiectarea tehnologiilor de fabricaţie
1.1 Principii de bază în proiectarea unui proces tehnologic de prelucrare mecanică.
1.2 Reg, restricţii şi condiţionări privind stabilirea succesiunii prel. şi gruparea acestora în op. de prel.
1.3 Elemente de proiectare a unei operaţii de prelucrare.
Bibiografie:

 Iacomi, D., (2013). Suport de curs TFP. Curs universitar nepublicat. Universitatea din Piteşti.
Piteşti.

 Popescu, I., Vlase, A., Popescu A., Vlase I. (2002). Tehnologia fabricării produselor mecanice
Volumul 1. Bucureşti: Editura MatrixRom.

 Popescu, I., Vlase, A., Popescu A., Vlase I. (2005). Tehnologia fabricării produselor mecanice
Volumul 2. Bucureşti: Editura MatrixRom.

2. Proiectarea, organizarea şi conducerea sistemelor de producţie
2.1 Conceperea structurii operaţionale a sistemelor de producţie (linie de producţie, grupă de maşini,

celulă de fabricaţie).
2.2 Organizarea locului de muncă şi ameliorarea fluxului de producţie.
2.3 Conducerea operativă a proceselor tehnologice organizate în flux şi pe loturi de fabricaţie.
2.4 . Managementul  proiectelor de producţie.
Bibiografie:

 Niţu, E.,(2012). Suport de curs Ingineria şi Managementul Producţiei 1-2. Curs universitar
nepublicat. Universitatea din Pitești. Pitești.

 Belu, N., (2013). Suport de curs Managementul proiectelor de producţie. Curs universitar
nepublicat. Universitatea din Pitești. Pitești.

 Neagu, C., Niţu, E., Melnic, L., Catană, M., (2006). Ingineria şi Managementul Producţiei –
Bazele teoretice. Bucureşti: Editura Didactică și Pedagogică.

 Neagu, C., Niţu, E., Catană, M., Roşu, M., (2007). Ingineria şi Managementul Producţiei –
Aplicaţii. Bucureşti: Editura BREN.

 Neagu, C., (2010). Tratat de organizare industrială. Bucureşti: Editura MATRIX ROM.
3. Principii ergonomice utilizate la proiectarea locului de muncă

3.1 Funcţiile omului în cadrul sistemului om-maşină-mediu.
3.2 Tipuri de sisteme om-maşină (manuale, semiautomate, automate).
3.3 Capacitatea optimă de lucru a omului (faze: faza de încălzire, faza capacităţii optime, faza de

scădere a capacităţii de lucru).
Bibiografie:

 Anghel, D., (2012). Suport de curs Ergonomie. Curs universitar nepublicat. Universitatea din
Pitești. Pitești.

 Bucur, V., (2004). Elemente de ergonomie și estetică industrială. Sibiu: Editura “Lucian Blaga”.
 Grădinaru, P., Grădinaru, D., (2005). Economia şi organizarea ergonomică a muncii: Tratare

interdisciplinară cu aplicaţii în procesele de producţie şi de transporturi. Pitești: Editura
Universităţii din Piteşti.

4. Calitatea produselor şi proceselor
4.1. Metode şi instrumente de analiză, evaluare şi îmbunătăţire a calităţii produselor şi proceselor.
4.2. Precizia dimensională, de formă geometrică şi de poziţie a suprafeţelor.
4.3. Toleranţele şi ajustajele pieselor cilindrice netede.
Bibliografie:

 Chiriţă, Gh., Crivac, Gh., Rizea, A., (2010). Toleranţe şi control dimensional. Pitești: Editura
Universităţii din Piteşti.

 Rizea, A., Belu, N., (2006). Ingineria calității. Pitești: Editura Universităţii din Piteşti.
 Rizea,  A., (2014). Suport de curs TCD. Curs univ. nepublicat. Universitatea din Piteşti. Piteşti.
 Rizea,  A., (2015). Suport de curs MC. Curs univ. nepublicat. Universitatea din Piteşti. Piteşti.

5. Factorul uman în procesul de producţie şi în marketing
5.1 Recrutarea resursei umane – Criterii de selecţie.
5.2 Pregătirea interviului de selecţie şi angajare.
5.3 Evaluarea performanţelor şi promovarea resurselor umane.
5.4 Managementul marketingului.
Bibiografie:

 Bălteanu, A., (2008). Noţiuni de bază în managementul resurselor umane. Pitești: Editura
Universității din Piteşti.

 Bălteanu, A., (2008). Management strategic. Pitești: Editura Universității din Piteşti.
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 Balteanu, A., (2010). Comunicare managerială. Pitești: Editura Universității din Piteşti.
 Balteanu, A., (2008). Noţiuni de bază în marketing. Pitești: Editura Universității din Piteşti.

Programul de studii de licenţă I.T.T.
Tematica probei BIT
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ANEXA 6

UNIVERSITATEA din PITEȘTI
FACULTATEA de MECANICĂ şi TEHNOLOGIE

Departamentul de ........................................................

Programul de studii de licenţă: ........................................................................
Promoţia: 2016

REFERAT
asupra

PROIECTULUI DE DIPLOMĂ

Absolvent:  ............................................................... Anul absolvirii:  2016

Enunţul temei:
...........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

Locul desfăşurării stagiului de practică
………………………………………………………..................................................................

Modul de accesare a stagiului de practică:
- Prin concurs / asigurat de FMT / individual

Aprecieri asupra memoriului (conţinut, nivel ştiinţific) :
- F. bun / bun / satisfăcător / nesatisfăcător

Aprecieri privind originalitatea soluţiilor din lucrare:
- soluţii originale: da / nu
- dacă da în ce constau: ...........................

Aprecieri asupra bibliografiei utilizate:
- număr titluri: .....
- relevanţa: mare (>15) / medie (8 ... 15) / mică (<8)

Dacă părţi din temă au fost prezentate la evenimente ştiinţifice:
- da / nu;
- dacă da, unde: .............................

Aprecieri asupra activităţii de elaborare a lucrării:
- număr de consultaţii: .....
- ritmicitate: F. bună (>12) / bună (10...12) / satisfăcătoare (7...9) / nesatisfăcătoare (< 7)

Acordul pentru prezentarea lucrării la comisie: da / nu

Data: ....07.2016
Conducător ştiinţific,
..................................
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UNIVERSITATEA din PITEȘTI
FACULTATEA de MECANICĂ şi TEHNOLOGIE

Departamentul de ........................................................

Programul de masterat: .....................................................................
Promoţia: 2016

REFERAT
asupra

LUCRĂRII DE DISERTAŢIE,

Absolvent:  ............................................................... Anul absolvirii:  2016

Enunţul temei:
...........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Locul desfăşurării stagiului de practică ………………………………………………………...

Modul de accesare a stagiului de practică:
- Prin concurs / asigurat de FMT / individual

Aprecieri asupra memoriului (conţinut, nivel ştiinţific) :
- F. bun / bun / satisfăcător / nesatisfăcător

Aprecieri privind originalitatea soluţiilor din lucrare:
- soluţii originale: da / nu
- dacă da în ce constau: ...........................

Aprecieri asupra bibliografiei utilizate:
- număr titluri: .....
- relevanţa: mare (>15) / medie (8 ... 15) / mică (<8)

Dacă părţi din temă au fost prezentate la evenimente ştiinţifice:
- da / nu;
- dacă da, unde: .............................

Aprecieri asupra activităţii de elaborare a lucrării:
- număr de consultaţii: .....
- ritmicitate: F. bună (> 12) / bună (10...12) / satisfăcătoare (7...9) / nesatisfăcătoare (< 7)

Acordul pentru prezentarea lucrării la comisie: da / nu

Data: ...07.2016
Conducător ştiinţific,
..................................
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ANEXA 7
U N I V E R S I T A T E A   D I N   P I T E  Ş T I
FACULTATEA DE MECANICĂ ŞI TEHNOLOGIE
Departamentul ................................................................. Anul universitar:    2015-2016
Domeniul de licenţă: …………….. Sesiunea : ………………. 2016
Specializarea (programul de studii): ………………………………….
Forma: IF

CATALOG
cuprinzând  rezultatele obţinute la examenul de finalizare a studiilor de licenţă/diplomă

Nr.
crt. Numele şi prenumele Tema lucrării de licenţă Indrumător Proba Note acordate Media Rezultatprobe generala

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

SEMNĂTURI

PRESEDINTE: (functia didactica si numele)………………….. MEMBRI: (functia didactica si numele)…………………..
(functia didactica si numele)…………………..
(functia didactica si numele)…………………..

SECRETAR: (functia didactica si numele)………………….. (functia didactica si numele)…………………..
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ANEXA 8
U N I V E R S I T A T E A   D I N   P I T E Ş T I
FACULTATEA DE MECANICĂ ŞI TEHNOLOGIE Anul universitar :  2015-2016
Departamentul .................................................................
Programul de studii de master: …………………………….. Sesiunea : ….2016

CATALOG
cuprinzând rezultatele obţinute la examenul de finalizare a studiilor universitare de master

Nr.
crt. Numele şi prenumele Tema disertaţiei Indrumător Note acordate Media Rezultat

SEMNATURI

PRESEDINTE: (functia didactica si numele)………………….. MEMBRI: (functia didactica si numele)…………………..
(functia didactica si numele)…………………..
(functia didactica si numele)…………………..

SECRETAR: (functia didactica si numele)………………….. (functia didactica si numele)…………………..


