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  SAPTAMANA 11: 4.05 – 10.05 

LUNI 16.30 - 20.30 Modelarea si simularea sistemelor de producție – curs I107 (Jeremie Schutz) 

MARTI 16.30 - 20.30 Modelarea si simularea sistemelor de producție – curs I107 (Jeremie Schutz) 

MIERCURI  16.30 – 20.30 Modelarea si simularea sistemelor de producție – curs I107 (Jeremie Schutz) 

JOI 

12 - 16 Modelarea si simularea sistemelor de producție – curs I107 (Gavriluță Ana) 

16.30 – 18.30 Modelarea si simularea sistemelor de producție – curs I107 (Jeremie Schutz) 

18.30 – 20.30 Modelarea si simularea sistemelor de producție – curs I107 (Gavriluță Ana) 

VINERI 
12 - 16 Modelarea si simularea sistemelor de producție – curs I107 (Gavriluță Ana) 

16.30 - 20.30 Calitatea și auditul proceselor– seminar I108 

  SAPTAMANA 12: 11.05 – 17.05 

LUNI  16.30 -20.30  Gestiunea integrată a producției – lab I107 

MIERCURI 16.30 -20.30 
Modelarea și simularea sistemelor de producție -  

lab. I107 
 

JOI 

12-16  
Modelarea și simularea sistemelor de 

producție -  lab. I107 

16.30 -20.30 Organizarea fluxurilor logistice – lab. I107 
Modelarea și simularea sistemelor de 

producție -  lab. I107 

VINERI 16.30 -18.30 Calitatea și auditul proceselor– seminar I108 

  SAPTAMANA 13: 18.05 – 24.05 

LUNI 16.30 -20.30 
Modelarea și simularea sistemelor de producție -  

lab. I107 
Organizarea fluxurilor logistice – lab. I107 

MIERCURI 16.30 -20.30 Organizarea fluxurilor logistice – lab. I107 
Modelarea și simularea sistemelor de 

producție -  lab. I107 

JOI 

12-16 
Modelarea și simularea sistemelor de producție -  

lab. I107 
 

16.30 -20.30 
Modelarea și simularea sistemelor de producție -  

lab. I107 
 

VINERI 

12-16  
Modelarea și simularea sistemelor de 

producție -  lab. I107 

16.30 -20.30  
Modelarea și simularea sistemelor de 

producție -  lab. I107 

  SAPTAMANA 14: 25.05 – 31.05 

LUNI 16.30 -20.30 
Modelarea și simularea sistemelor de producție -  

lab. I107 
Organizarea fluxurilor logistice – lab. I107 

MARTI 16.30 – 18.30 Ergonomia echipamentelor logistice – curs T103 

MIERCURI 16.30 -20.30 Calitatea și auditul proceselor– curs T301 

JOI 

12-16  
Modelarea și simularea sistemelor de 

producție -  lab. I107 

16.30 – 18.30  
Modelarea și simularea sistemelor de 

producție -  lab. I107 

VINERI 

12-16 
Modelarea și simularea sistemelor de producție -  

lab. I107 
 

16.30-20.30 
Modelarea și simularea sistemelor de producție -  

lab. I107 
 

  SAPTAMANA 15: 01.06 – 07.06 

LUNI 16.30 -20.30 Gestiunea integrată a producției – lab. I107 Organizarea fluxurilor logistice – lab. I107 

MARTI 12-16 Ergonomia echipamentelor logistice lab. T103    

MIERCURI 16.30 -20.30  Gestiunea integrată a producției – lab. I107 

JOI 

12-16 Gestiunea integrată a producției – lab. I107 Ergonomia echipamentelor logistice lab. T103   

16.30 – 18.30 Gestiunea integrată a producției – lab. I107 
 

 

VINERI 12-16  Gestiunea integrată a producției – lab. I107   



16.30 -20.30  Gestiunea integrată a producției – lab. I107 

  SAPTAMANA 14: 08.06 – 14.06 

LUNI 16.30 -20.30 Gestiunea integrată a producției – lab. I107 Ergonomia echipamentelor logistice lab. T103   

MARTI 16.30 -20.30 Ergonomia echipamentelor logistice lab. T103    

MIERCURI 16.30 -20.30 Ergonomia echipamentelor logistice lab. T103   Gestiunea integrată a producției – lab. I107 

JOI 
12-16 Gestiunea integrată a producției – lab. I107  

16.30 – 18.30 Gestiunea integrată a producției – lab. I107  

VINERI 
12-16  Gestiunea integrată a producției – lab. I107 

16.30 -20.30  Gestiunea integrată a producției – lab. I107 
 

Gestiunea integrată a producției  – curs: ș.l. dr. ing. Gavriluță Ana 
                                                      – lab: ș.l. dr. ing. Gavriluță Ana 

Organizarea fluxurilor logistice – curs: prof. dr. ing Nițu Eduard 

                                                    – lab: prof. dr. ing Nițu Eduard 
Calitatea și auditul proceselor – curs: conf. dr. ing. Rizea Alin 

                                                  – lab: s.l. dr. ing. Belu Nadia 

Modelarea și simularea sistemelor de producție – curs: conf. dr. Jeremie Schutz/ ș.l. dr. ing. Gavriluță Ana 
                                                                              – lab: ș.l. dr. ing. Gavriluță Ana 

Ergonomia echipamentelor  logistice  – curs: ș.l. dr. ing. Anghel Daniel 

                                                             – lab: ș.l. dr. ing. Anghel Daniel 
 Intocmit, 

        s.l. dr. ing. Ana Gavriluță  

 

 

 

 


