
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 

1.2 Facultatea Inginerie Industriala, Robotica si Managementul Productiei 
1.3 Departamentul Ingineria Fabricatiei 
1.4 Domeniul de studii Inginerie Industrială 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii / Calificarea 
Tehnologia Construcţiilor de Maşini (Engleză, Germană) 
Inginerie Industriala (Alba-Iulia, Zalău)/Inginer 

1.7 Forma de învăţământ IF – învăţământ cu frecvenţă 

1.8 Codul disciplinei 28 

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei Creativitate şi Inventică 

2.2 Titularul de curs Sef lucr.dr.ing. Pop Emanuela, emanuela.pop@muri.utcluj.ro 

2.3 Titularul activităţilor de seminar / 
laborator / proiect 

Dr.ing. Ciupan Mihai, mihai.ciupan@gmail.com 

2.4 Anul de studiu 2 2.5 Semestrul 3 2.6 Tipul de evaluare C 

2.7 Regimul disciplinei 
Categoria formativă DS 

Opționalitate DI 

3. Timpul total estimate

3.1 Număr de ore pe 
săptămână 

2 
din 

care: 
3.2 

Curs 
1 

3.3 
Seminar 

1 
3.3 

Laborator 
3.3 

Proiect 

3.4 Număr de ore pe 
semestru 

28 
din 

care: 
3.5 

Curs 
14 

3.6 
Seminar 

14 
3.6 

Laborator 
3.6 

Proiect 

3.7 Distribuţia fondului de timp (ore pe semestru) pentru: 

(a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 8 

(b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate şi pe 
teren 

6 

(c) Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 5 

(d) Tutoriat 1 

(e) Examinări 2 

(f) Alte activităţi: 

3.8 Total ore studiu individual (suma (3.7(a)…3.7(f))) 22 

3.9 Total ore pe semestru (3.4+3.8) 50 

3.10 Numărul de credite 2 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum 

4.2 de competenţe 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului 

5.2. de desfăşurare a 
seminarului / laboratorului / 
proiectului 

mailto:emanuela.pop@muri.utcluj.ro


6. Competenţele specifice acumulate
C

o
m

p
et

en
ţe

 

p
ro

fe
si

o
n

al
e 

C1.2. Utilizarea cunoştinţelor de bază din disciplinele fundamentale pentru explicarea şi interpretarea 
rezultatelor teoretice, teoremelor, fenomenelor sau proceselor specifice ingineriei industriale 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
an

sv
er

sa
le

 CT1. Aplicarea valorilor şi eticii profesiei de inginer şi executarea responsabilă a sarcinilor profesionale în 
condiţii de autonomie restrânsă şi asistenţă calificată. Promovarea raţionamentului logic, convergent şi 
divergent, a aplicabilităţii practice, a evaluării şi autoevaluării în luarea deciziilor 
CT2. Realizarea activităţilor şi exercitarea rolurilor specifice muncii în echipă pe diferite paliere ierarhice. 
Promovarea spiritului de iniţiativă, dialogului, cooperării, atitudinii pozitive şi respectului faţă de ceilalţi, 
diversităţii şi multiculturalităţii şi îmbunătăţirea continuă a propriei activităţi 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei 
Dezvoltarea de competenţe cu caracter tehnic general, de 
creativitate, etică şi de proprietate intelectuală în contextul 
dezvoltării civilizaţiei tehnice 

7.2 Obiectivele specifice 
Asimilarea de cunoştinţe tehnice generale. 
Obţinerea de deprinderi de creativitate. 
Aplicarea eticii şi respectarea proprietăţii intelectuale. 

8. Conţinuturi

8.1 Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 

Realizări şi tehnologii care au schimbat lumea. Consideraţii 
generale. Metalurgia  timpurie. Sistemele de acţionare. 
Motoarele. Curentul electric - lumină şi forţă. Sistemele de 
comunicare. 

2 

expunere si 
conversatie, 
Online-Microsoft 
Teams 

Evoluţia maşinilor-unelte şi a sistemelor de fabricaţie. 
Repere cronologice. De la unelte la maşini-unelte.  

2 

Mijloace si tehnici de stimulare a creativităţii. Aspecte 
generale. Modele de creativitate.    

2 

Tehnici intuitive de creativitate. Metode logico-intuitive de 
creativitate. 

2 

Aspecte generale privind etica în cercetarea ştiinţifică. 2 

Proprietate industrială. Protecţia invenţiilor, mărcilor, 
modelelor si desenelor industriale. Studii de caz privind 
contrafacerea în proprietatea intelectuală 

2 

Susţinere colocviu 2 

Bibliografie 
1. Ciupan, C. Creativitate tehnică, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1999.
2. Ciupan, C., Julean D., Galiş M. Istoria tehnicii şi design în context. Elemente de referinţă. Editura UT

PRES, Cluj-Napoca, 2002.
3. Ciupan, C., Ciupan E. Proprietate intelectuală. Editura UT PRES, Cluj-Napoca, 2014.

8.2 Seminar / laborator / proiect Nr. ore Metode de predare Observaţii 

Metode şi tehnici logico-intuitive de creativitate. Studiu de 
caz 

2 Referate, 
Dezbateri, 
Onsite si Online 
(Teams) 

Concepţia produselor noi. Studiu de caz. Analiza produsului 
si a pieţei. Specificaţii de proiectare 

2 

Concepţia produselor noi. Studiu de caz. Soluţii conceptuale 2 

Dreptul de autor. Plagiatul şi autoplagiatul. 2 



Invenţii. Documentaţia de brevet 2 

Protecţia modelelor si desenelor industriale. Protecţia 
mărcilor. Studiu de caz 

2 

Studiu de caz. Contrafacere în proprietate industriala. 
Prezentarea referatelor 

2 

Bibliografie 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

10. Evaluare

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

10.4 Curs 
corectitudinea şi caracterul complet 
al cunoaşterii; coerenţă logică 
interes pentru studiu individual 

Lucrare scrisă - 2ore 

Participare activa 

40% 

10% 

10.5 Seminar/Laborator 
capacitatea de a opera cu 
cunoştinţele asimilate 
interesul pentru aplicaţii  practice 

Referat 

Participare activa 

40% 

10% 

10.6 Standard minim de performanță – 

- Cunoştinţe de bază privind evoluţia echipamentelor de fabricaţie. Principalele abateri de la etica în 
cercetarea ştiinţifică. Cunoaşterea obiectelor de proprietate intelectuală. 
- Conditii de promovare: 50% pentru fiecare componenta 

Data completării: Titulari Titlu Prenume NUME Semnătura 

11.10.2021 
Curs Sef lucr.dr.ing. Pop Emanuela 

Aplicații 
Dr.ing. Ciupan Mihai 

Data avizării în Consiliul Departamentului …….. 

_______________________ 

Director Departament IPR 
Prof.dr.ing. Calin Gheorghe Dan NEAMTU 

Data aprobării în Consiliul Facultății …………… 

_______________________ 

Decan 
Prof.dr.ing. Corina BIRLEANU 


