
Domeniul fundamental: Ştiinţe inginereşti, 
Domeniul: Inginerie industrială 
Anul universitar 2017-2018 

Tematica pentru colocviul de admitere la doctorat 
 

1. Ingineria sistemelor de producţie: 
- structura sistemelor de producţie; 
- modelarea sistemelor de producţie; 
- conceperea structurii operaţionale a sistemelor de producţie: principii, tehnici, metode şi algoritmi de 
organizare spaţială; 
- implantarea sistemelor de producţie. 

2. Cercetare operaţională: 
- modelarea și rezolvarea problemelor de optimizare: metoda programării liniare, metode bazate pe teoria 
grafurilor; 
- problema clasică de transport, reţele de transport şi fluxuri maxime în reţele de transport; 
- probleme de repartiţie (afectare).  

3. Managementul calităţii proceselor: 
- măsurarea calităţii (caracteristici de calitate, indicatori ai calităţii, indicatori ai noncalităţii, analiză şi 
calcul); 
- indicatori de performanţă logistică (indicatori de stocuri, de deservire în aprovizionare, indicatori logistici 
specifici producţiei, distribuţiei, calitatea ambalajelor); 
- instrumente de analiză, menţinere şi îmbunătăţire a calităţii; 
- controlul statistic al proceselor. 

4. Managementul lanţului logistic: 
- previziunea logistică; 
-  aprovizionarea: reţeaua de furnizori, relaţiile cu furnizorii, strategii de aprovizionare; 
- planificarea, programarea şi controlul producţiei; 
- transportul şi distribuţia fizică: tipuri şi metode de transport, gradul de încărcare al mijloacelor de 
transport, strategii de distribuţie; 
- depozitarea: sisteme de depozitare şi moduri de organizare a depozitelor, ambalarea şi mijloace de 
manutantiune, gestiunea stocurilor; 
- digitalizarea şi sisteme informatice în logistică. 
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