filosofia

PROGRAMUL DE STUDII SUPERIOARE DE LICENŢĂ
841.1. TEHNOLOGII DE OPERARE ÎN TRANSPORT (AUTO)
1. Descriere generală
Calificarea acordată – licenţiat în transporturi
Certificare: diploma de licenţă
Nivelul de calificare – 6 EQF (Cadrul European al Calificărilor)
Baza admiterii: diploma de bacalaureat sau un act echivalent de studii; diploma de studii superioare
Forma de organizare - învăţământ la zi (cu durata de 4 ani de studii), învăţământ cu frecvenţă redusă
(cu durata de 5 ani de studii).

Scopul programului de studiu: formarea la viitorii specialişti licenţiaţi a unui ansamblu integrat de
cunoştinţe, abilităţi şi atitudini care le va permite executarea atribuţiilor şi sarcinilor profesionale la nivel
calitativ.
Gradul de noutate şi relevanţa programului de studiu. Planul de învăţământ este elaborat în
conformitate cu cerinţele standardului internaţional ISCED.
Conţinutul planului de învăţământ şi unităţilor de curs/modulelor este orientat spre formarea
competenţelor transversale şi profesionale la viitorii specialişti transpuse în dezvoltarea lor în plan
intelectual şi cultural, formarea responsabilităţilor sociale.
Consultarea partenerilor. Planul de învăţământ la specialitatea examinată a fost creat în
corespundere cu nevoile identificate pe piaţa muncii, obiectivele formulate de parteneri din mediul de
afaceri şi factori de decizie în domeniul transporturilor, sondajele de opinie şi reuniunile cu studenţii,
rezultatele discuţiilor în cadrul departamentului de transporturi şi la nivel de consiliu al facultăţii.
Programul de studiu prevede ca scop formarea următoarelor competenţelor profesionale şi
transversale:
CPL1 Utilizarea conceptelor, principiilor, fenomenelor, metodologiilor din aria ştiinţilor exacte,
tehnologice, economice, sociale, umanitare pentru rezolvarea unor sarcini specifice ingineriei
transporturilor.
CPL2. Organizarea şi gestiunea serviciilor de transport şi expediţie
CPL3. Planificarea, organizarea şi gestionarea exploatării tehnice a mijloacelor de transport
CPL4 Proiectarea şi gestionarea sistemelor de transport, lanţurilor şi complexelor logistice
CPL5. Planificarea, organizarea şi gestionarea transporturilor multimodale, internaţionale, serviciilor
vamale şi de expediţii în conformitate cu prevederile actelor normative internaţionale şi naţionale
CPL6. Managementul eficient al activităţii economico-financiară în cadrul firmelor de transport şi expediţie
CT1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale de inginer în cadrul propriei strategii de
muncă calificată şi eficientă
CT2. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup. Promovarea spiritului de iniţiativă, dialogului, cooperării,
respectului faţă de ceilalţi
CT3. Autoevaluarea nevoii de formare profesională continuă în scopul inserţiei pe piaţa muncii şi al
adaptării la dinamica cerinţelor acesteia şi pentru dezvoltarea personală şi profesională. Utilizarea eficientă a
abilităţilor lingvistice şi a cunoştinţelor de tehnologia informaţiei şi comunicării.

Angajabilitate. Specialistul lecinţiat va avea o pregătire teoretică şi practică profundă pentru a activa cu
succes în întregul spectru al ramurii de transporturi şi expediţii: organizarea şi gestionarea serviciilor de
transport şi expediţie; planificarea, organizarea şi gestionarea exploatării tehnice a mijloacelor de transport;
proiectarea şi gestionarea sistemelor de transport, lanţurilor şi complexelor logistice; planificarea,
organizarea şi gestionarea transporturilor multimodale, internaţionale, serviciilor vamale şi de expediţii în
conformitate cu prevederile actelor normative internaţionale şi naţionale; managementul eficient al activităţii
economico-financiară în cadrul firmelor de transport şi expediţie; expertiză accidente de circulaţie;
activităţii didactice de specialitate la instituţiile de învăţământ profesional.
Posibilităţile de formare ulterioară a absolvenţilor programului de studiu. Absolventul specialităţii 841.1
Tehnologii de operare în transport (auto) va avea posibilitatea de a-şi continua studiile la ciclul II (Maşter)
la acelaşi domeniu de formare profesională. În cazul în care se va solicita la ciclul II (Master) un program de
studii diferit de domeniul de formare profesională absolvit la ciclul I (Licenţă), candidatul urmează să
acumuleze 30 de credite de studii transferabile la disciplinele fundamentale şi de specialitate aferente
domeniului de studii pentru care optează, ceea ce reprezintă minimul curricular iniţial necesar prevăzut în
planul de învăţământ examinat.
Metodele şi criteriile de evaluare a competenţelor în cadrul programului de studiu. Regulile de
promovare academică. Activităţi de evaluare curentă, sumativă la finalul procesului de predare-învăţare a
unităţii de curs, precum şi promovarea anului de studii sunt organizate strict în conformitate cu
Regulamentul de organizare a studiilor în învăţământul superior în baza Sistemului Naţional de Credite de
Studiu (ordinul Ministrului Educaţiei nr. 1046 din 29.10.2015) şi a Regulamentului corespunzător intern al
UTM.
Forme de evaluare prioritare: examen în scris, oral sau combinat; evaluări curente la lucrări
practice; susţinerea publică a proiectului/lucrării de an.
Criterii de evaluare de bază: Modul de rezolvare a sarcinilor la examen (creativitate, structurare,
corectitudine în elaborarea răspunsurilor); prezenţa la activităţi; contribuţia la desfăşurarea activităţilor de
seminar; corectitudinea comunicării şi prezentării ideilor şi a sarcinilor de lucru la seminare; contribuţie şi
creativitate la elaborarea proiectului de an, nivelul de prezentare şi răspunsuri la întrebări.
În conformitate cu Codul Educaţiei (art. 88) pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ profesional
tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar, care îşi continuă studiile în învăţământul superior la ciclul I –
licenţă, în cadrul domeniului studiat anterior, se prevede acceptarea a 30 de credite de studii transferabile în
volumul planului de învăţământ examinat.
Evaluarea finală a studiilor de licenţă. Studiile superioare de licenţă la programul de formare
profesională 841.1 Tehnologii de operare în transport (auto) se finalizează:
- cu susţinerea probei teoretice de sinteză: ”Servicii de transport, expediţii şi logistica”;
- cu susţinerea proiectului de licenţă, care constituie o investigaţie sistemică în domeniul de transporturi şi
expediţie, trafic şi logistica, utilizând studiul critic al problemelor tehnice, analiza SWOT al activităţii
întreprinderii.

2. Planul de învăţământ pe anii de studiu
Programul de studii superioare de licenţă: 841.1 Tehnologii de operare în transport (auto)
Forma de organizare a învăţământului: învăţământ cu frecvenţă
( anul 2016)

ANUL I

Total semestru I

studiul
individ

Matematica superioară I
Fizica tehnică
Studiul şi tehnologia materialelor
Geometria descriptivă
Microeconomia
Tehnologii informaţionale
Limba străină I
Limba română I (p/t alolingvi)
Educaţia fizică I

contact
direct

F.01.O.0.01
F.01.O.0.03
F.01.O.0.04
F.01.O.0.05
F.01.O.0.07
G.01.O.0.22
G.01.O.0.20
G.01.O.0.16
G.01.O.0.18

total

Denumirea unităţii de curs/
modulului

Cod

180
90
150
120
180
120
60
60
60

90
45
75
60
90
60
30
30
30

90
45
75
60
90
60
30
30
30

900

450

450

C

S/P

45
30
45
30
45
30

45
15

225

L

30
30
45
30
30
30
30
165
450

60

pe
săptămână
Forma de
evaluare

Nr. de ore pe tipuri
de activităţi

Total ore

Nr. de credite

Semestrul I

6
3
5
4
6
4
2
2
2

E
E
E
E
E
E
E
E*
T*

6
3
5
4
6
4
2
2

34

7E

30

Semestrul II
Nr. de ore pe tipuri
de activităţi

contact
direct

studiul
individ

C

Forma de
evaluare

Nr. de credite

150
150

75
75

75
75

45
30

30
45

5
5

E
E

5
5

180

90

90

45

45

6

E, l/a

6

120

60

60

30

30

4

E

4

150

75

75

45

30

5

E

5

60
60
60

30
30
30

30
30
30

2
2
2

810

405

405

E
E*
T*
6E
1LA

2
2

Total semestru II

30
30
30
210
405

S.02.O.1.48

Practica de iniţiere
(30 ore x 3 săptămâni)

90

Total anul I de studii:

1800

Denumirea unităţii de curs/
modulului

Cod

F.02.O.0.02
F.02.O.0.06
F.02.O.0.08
F.02.O.0.09
U.02.A.0.25
G.02.O.0.21
G.02.O.0.17
G.02.O.0.19

Matematica superioară II
Desen tehnic şi infografica
Macroeconomia şi integrarea
europeană
Ingineria mecanică I
Filosofia şi logica formării
profesionale/ Politologia şi etica
profesională
Limba străină II
Limba română II (p/t alolingvi)
Educaţia fizică II

195

S/P

L

pe
săptămână

total

Total ore

31

27

90
855

945

420

375

60

65

E**
13E
1LA

3
60

* nu se calculează în suma totală a formelor de evaluare (deoarece unităţile de curs „Limba română‖ (alolingvi) şi „Educaţia fizică‖ se realizează în regim extracurricular,
unităţii de curs „Limba română‖ (alolingvi) i se alocă credite suplimentar celor 240 de credite per program, iar unitatea de curs „Educaţia fizică‖ nu se cuantifică cu
credite).
** nu se calculează în suma totală a formelor de evaluare (deoarece stagiul de practică se desfăşoară după sesiunea de examinare, respectivul examen realizându-se după
încheierea stagiului de practică).
*T – test, cu calificativul admis/respins.

ANUL II

S.03.O.1.29

Total semestru III

contact
direct

studiul
individ

Ingineria mecanică II
Electrotehnica şi electronica
Dezvoltarea industrială mondială
Metode economico-matematice
Managementul resurselor umane/
Business şi administrare în transport
Complexul de transport

F.03.O.0.10
F.03.O.0.11
F.03.O.0.12
F.03.O.0.13
U.03.A.0.26

total

Denumirea unităţii de curs/
modulului

Cod

C

210
150
150
120
120

105
75
75
60
60

105
75
75
60
60

60
45
30
30
30

150

75

75

900

450

450

45
240

S/P

L

30

15
30

45
30
30
30
165
450

pe
săptămână
Forma de
evaluare

Nr. de ore pe tipuri
de activităţi

Total ore

7
5
5
4
4
5

45

30

Nr. de credite

Semestrul III

E, p/a
E
E
E
E

7
5
5
4
4

E

5

6E
1PA

30

Total semestru IV
S.04.O.1.49

C

90
120

45
60

45
60

30
30

15
30

90

45

45

30

15

150
240

75
120

75
120

45
75

45

120

60

60

30

30

810

405

405

240

135
405

Practica tehnologică
(30 ore x 3 săptămâni)

90

Total anul II de studii:

1800

S/P

L

3
4

30

3
5
8
4

30

27

90
855

945

480

300

75

57

Nr. de credite

S.04.O.1.30
S.04.O.1.31
S.04.A.1.42/
S.04.A.2.42

studiul
individ

U.04.A.0.28

Statistica
Drept economic/ Drept vamal
Managementul strategic/
Managementul inovaţional
Construcţia autovehiculelor
Transporturi de mărfuri
Legislaţia de transporturi / Logistica
globală şi integrală

contact
direct

F.04.O.0.14
U.04.A.0.27

total

Denumirea unităţii de curs/
modulului

Cod

pe
săptămână

Nr. de ore pe tipuri
de activităţi

Total ore

Forma de
evaluare

Semestrul IV

E
E

3
4

E

3

E
E, p/a

5
8

E

4

6E
1PA

27

E**

3

12E
2PA

60

ANUL III
Semestrul V
Nr. de ore pe tipuri
de activităţi

S.05.O.1.34
S.05.O.1.35

Total semestru V

150

75

75

45

30

5

E

5

180

90

90

60

30

6

E

6

150
180

75
90

75
90

45
30

30
30

5
6

E, p/a
E

5
6

150

75

75

45

30

5

E

5

90

45

45

3

450

450

E
6E
1PA

3

900

30
255

S/P

150
450

L

30

15
45

pe
săptămână

Nr. de credite

S.05.O.1.32
S.05.O.1.33

C

Forma de
evaluare

G.05.O.0.23

Managementul general
Sisteme informaţionale şi tehnici de
comunicare
Transporturi de persoane
Dinamica autovehiculului
Bazele evidenţii contabile în
transporturi
Materialele de exploatare

studiul
individ

F.05.O.0.15

contact
direct

Denumirea unităţii de curs/
modulului

Cod

total

Total ore

30

30

S.06.O.1.50

studiul
individ.

Total semestru VI

contact
direct

Protecţia muncii şi a mediului
ambiant
S.06.O.1.36 Mentenanţa mijloacelor de transport
S.06.O.1.37 Managementul financiar
Economia şi dreptul transportului
S.06.O.1.38
rutier
S.06.O.1.39 Drumuri auto
Proiectarea şi managementul
S.06.A.1.43/
lanţurilor şi complexelor logistice /
S.06.A.2.43
Transporturi multimodale
G.06.O.0.24

total

Denumirea unităţii de curs/
modulului

Cod

pe
săptămână
Forma de
evaluare

Nr. de ore pe tipuri
de activităţi

Total ore

Nr. de credite

Semestrul VI

C

120

60

60

30

15

15

4

E

4

180
120

90
60

90
60

45
30

15
30

30

6
4

E
E

6
4

120

60

60

30

30

4

E

4

120

60

60

30

15

4

E

4

150

75

75

45

30

5

E;p/a

5

810

405

405

210

135
405

Practica în producţie
(30 ore x 3 săptămâni)

90

Total anul III de studii:

1800

S/P

L

15

60

6E
27

90
855

945

465

285

105

57

1PA

27

E**

3

12E
2PA

60

ANUL IV
Semestrul VII

S.07.A.1.44/
S.07.A.2.44
S.07.A.1.45/
S.07.A.2.45
S.07.A.1.46/
S.07.A.2.46
S.07.A.1.47/
S.07.A.2.47

Total semestru VII

Forma de
evaluare

Nr. de credite

15

4

E

4

studiul
individ.

S.07.O.1.41

Organizarea şi siguranţa circulaţiei
rutiere
Tehnologia şi organizarea
serviciilor vamale
Analiza şi planificarea afacerii /
Managementul proiectelor
Servicii de transport şi expediţii
Proiectarea sistemelor şi lanţurilor
logistice
Marketing şi logistica / Bazele
economice ale logisticii
Transporturi feroviare / Logistica
sistemelor de transport urban

L

contact
direct

S.07.O.1.40

S/P

total

Denumirea unităţii de curs/
modulului

Cod

pe
săptămână

Nr. de ore pe tipuri
de activităţi

Total ore

C

120

60

60

30

15

120

60

60

30

30

4

E

4

210

105

105

45

60

7

E, l/a

7

150

75

75

45

30

5

E, l/a

5

150

75

75

45

30

5

E

5

150

75

75

45

30

5

E

5

900

450

450

240

195
450

30

6E
2LA

30

15

S.08.O.1.51

S.08.O.1.53

studiul
individual

Proba teoretică de sinteză a
Examenului de licenţă
Practica de documentare la PL
şi elaborarea proiectului de
licenţă
Susţinerea proiectului de
licenţă
Total semestrul VIII:

contact
direct

S.08.O.1.52

total

Denumirea unităţii de curs/
modulului

Cod

C

120

8

112

8

S/P

L

Nr. de credite

Numărul de ore pe
tipuri de activităţi

Total ore

Forma de
evaluare

Semestrul VIII

E

4

750

750

E**

25

30

30

PL

1

900

892

8

1E, 1PL
7E,
2 LA,
1 PL

30

44E, 4PA,
3 LA, 1PL

240

Total anul IV de studii:

1800

458

1342

263

180

15

TOTAL LA PROGRAMUL DE STUDIU:

7200

3023

4177

1628

1140

255

60

STAGIILE DE PRACTICĂ
Stagiile de practică

Semestrul

Durata, săpt/ore

Perioada

Număr
de credite

1.

Practica de iniţiere

2

3 săptămâni/90 ore

25.06 - 16.07

3

2.

Practica tehnologică

4

3 săptămâni/90 ore

25.06 - 16.07

3

3.

Practica în producţie

6

3 săptămâni/ 90 ore

25.06 - 16.07

3

4.

Practica şi proiectarea de licenţă

8

17 săptămîni/750 ore

15.02 - 12.06

25

26 săptăm./1020 ore

Total:

34

UNITĂŢI DE CURS LA LIBERA ALEGERE (FACULTATIVE)

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Denumirea
disciplinei/modulului

Anul

Drept şi civilizaţia europeană
Business şi administrare în
transporturi
Drept vamal
Managementul inovaţional
Securitatea şi sănătatea muncii
Sisteme intelectuale de transport
Limbi străine I
Limbi străine II
Limba română (alolingvi) III
Limba română (alolingvi) IV
Limba română (alolingvi) V
Limba română (alolingvi) VI
Educaţia fizică III
Educaţia fizică IV
Educaţia fizică V
Educaţia fizică VI
Educaţia fizică VII

1
2
2
2
3
4
1
1
2
2
3
3
2
2
3
3
4

Sem.

Numărul ore pe
tipuri de activităţi
pe săptămână

Evaluări

C

S/P

L

2
3

45
30

30
30

E

4
4
6
7
1
2
3
4
5
6
3
4
5
6
7

30
30
30
30

30
15
15
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
T*
T*
T*
T*
T*

Număr
de
credite
5
4

E

15

4
3
4
4
2
2
2
2
2
2

EXAMENUL DE LICENŢĂ
Nr.
crt.

Denumirea activităţii

Perioada

Nr. credite

1.

Proba teoretică cu caracter integrator:
”Servicii de transport, expediţii şi logistica”

01.02. – 14.02

4

2.

Susţinerea proiectului de licenţă

12.06. – 25.06

1

Total:

5

3. DESCRIEREA UNITĂŢILOR DE CURS

Discipline fundamentale
F.01.O.0.01 MATEMATICA SUPERIOARĂ I
1. Date despre unitatea de curs/modul
Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi
Matematica
licenţă
841.1. Tehnologii de operare în transport (auto)
Tip de
Categoria
Semestrul
evaluare
formativă

Facultatea
Departamentul
Ciclul de studii
Programul de studiu
Anul de studiu
I (învăţământ cu frecvenţă);
I (învăţământ cu frecvenţă
redusă)

1
1

E

F – unitate de curs
fundamentală

Categoria de
opţionalitate

Credite
ECTS

O - unitate de
curs obligatorie

6

2. Timpul total estimat
Total ore în
planul de
învăţământ

Curs

Seminar

180

45/14

45/10

Ore auditoriale

Din care (zi / fr)
Lucrul individual
Proiect de
Studiul materialului
an
teoretic
45/76

Pregătire aplicaţii
45/80

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul
Conform
planului de
învăţământ
Conform
competenţelor

Cunoştinţe de bază din analiza matematică
Calculare limitelor
Derivata funcţiei , aplicaţii
Integrala nedefinita. Metode de integrare
Integrala definită. Aplicaţii

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
Curs
Laborator/
seminar

Sală de curs, tablă
Sală de curs tablă

5. Competenţe specifice acumulate
Competenţe
profesionale

CPL1. Utilizarea conceptelor, principiilor, fenomenelor, metodologiilor din aria ştiinţelor
exacte, tehnologice, economice, sociale, umanitare pentru rezolvarea unor sarcini specifice
ingineriei transporturilor.
CPL2. Organizarea şi gestiunea serviciilor de transport şi expediţie
CPL4. Proiectarea şi gestionarea sistemelor de transport, lanţurilor şi complexelor logistice
CPL6. Managementul eficient al activităţii economico-financiară în cadrul firmelor de
transport şi expediţie

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului
Obiectivul
general
Obiectivele
specifice

Cunoaşterea fundamentelor calculului vectorial, geometriei analitice şi analizei matematice în
perspectiva aplicării în practică. Cunoaşterea metodelor de cercetare în domeniu, precum şi
aplicarea acestora în disciplinele de specialitate
1. Cunoaşterea noţiunilor fundamentale privind calculul vectorial, geometria analitică, funcţii
de mai multe variabile, integrale: improprii, multiple, curbilinii
2.Interpretarea noţiunilor introduse şi folosirea lor corectă pentru rezolvarea unor probleme
practice (probleme de optimizare, determinări de arii, volume, calculul masei si al
coordonatelor centrului de greutate, a momentului de inerţie, calculul lucrului mecanic)
3. Aplicarea metodelor de calcul analitic în diverse situaţii şi interpretarea rezultatelor,
rezolvarea unor probleme practice în care sunt folosite noţiunile şi tehnicile analizei
matematice

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului
Numărul de ore
învăţământ
învăţământ cu
cu
frecvenţă
frecvenţă
redusă

Tematica activităţilor didactice
Tematica prelegerilor
T1. Algebra vectorială
T2. Geometria analitică
T3. Funcţii de mai multe variabile
T4. Calculul integral
Total ore:

10
10
12
13
45

4
4
3
3
14

Total ore:

10
10
12
13
45

2
3
2
3
10

Tematica seminarelor
T1. Algebra vectorială
T2. Geometria analitică
T3. Funcţii de mai multe variabile
T4. Calculul integral

8. Referinţe bibliografice
Principale

1.
2.
3.
4.
5.
Suplimentare 1.

Cursul on-line Matematici Speciale, plasat pe platforma MOODLE
I. Şcerbaţchi. Curs de analiză matematică. Vol.2. Chişinău, Ed. Tehnica-Info, 2002.
N. Piscunov. Calcul diferenţial şi integral. Vol.1. Chişinău, Ed. Lumina, 1991.
N. Piscunov. Calcul diferenţial şi integral. Vol.2. Chişinău, Ed. Lumina, 1992.
I. Şcerbaţchi. Analiza matematică (Probleme). Vol. 1. Ed. Tehnica. Chişinău,1998.
Л. А. Кузнецов. Сборник заданий по высшей математике (Типовые расчеты). Москва,
Высшая школа, 1983.
2. Г.Н.Берман. Сборник задач по курсу математического анализа. Москва, Наука, 1975.
3. «Сборник индивидуальных заданий по высшей математике», Под ред. Рябушко А. П.,
Части 1, 2, 3, Минск, 1990, 1991..

9. Evaluare
Curentă
Proiect de an
Evaluarea 1
Evaluarea 2
30%
30%
Standard minim de performanţă
Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi seminare;
Prezentarea de către studenţii de la secţia cu frecvenţă redusă a lucrării de verificare;
Obţinerea notei „5‖ la fiecare dintre atestări;
Obţinerea notei „5‖ la lucrarea de examinare finală.

Examen final
40%

F.02.O.0.02. MATEMATICA SUPERIOARĂ II
1. Date despre unitatea de curs/modul
Facultatea
Departamentul
Ciclul de studii
Programul de studiu
Anul de studiu
I (învăţământ cu frecvenţă);
I (învăţământ cu frecvenţă
redusă)

Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi
Matematica
licenţă
841.1. Tehnologii de operare în transport (auto)
Tip de
Categoria
Semestrul
evaluare
formativă
2
F – unitate de curs
2
E
fundamentală

Categoria de
opţionalitate
O - unitate de
curs obligatorie

Credite
ECTS
5

2. Timpul total estimat
Total ore în
planul de
învăţământ

Curs

Seminar

150

45/14

30/8

Ore auditoriale

Din care (zi / fr)
Lucrul individual
Proiect de
Studiul materialului
an
teoretic
45/76

Pregătire aplicaţii
30/52

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul
Conform
planului de
învăţământ
Conform
competenţelor

Cunoştinţe de bază din analiza matematică
Calcularea limitelor
Derivata funcţiei, aplicaţii
Integrala nedefinita. Metode de integrare
Integrala definită

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
Curs
Seminar

Sală de curs, tablă
Sală de curs tablă

5. Competenţe specifice acumulate
Competenţe
profesionale

CPL1. Utilizarea conceptelor, principiilor, fenomenelor, metodologiilor din aria ştiinţelor
exacte, tehnologice, economice, sociale, umanitare pentru rezolvarea unor sarcini specifice
ingineriei transporturilor.
CPL2. Organizarea şi gestiunea serviciilor de transport şi expediţie
CPL3. Planificarea, organizarea şi gestionarea exploatării tehnice a mijloacelor de transport
CPL4. Proiectarea şi gestionarea sistemelor de transport, lanţurilor şi complexelor logistice

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului
Obiectivul
general

Obiectivele
specifice

Cunoaşterea fundamentelor ecuaţiilor diferenţiale, seriilor numerice, seriilor de puteri, seriilor
Fourier în perspectiva aplicării în practică. Cunoaşterea fundamentelor programării liniare, ca
bază pentru efectuarea optimizărilor în problemele practice inginereşti. Cunoaşterea metodelor
de cercetare în domeniu, precum şi aplicarea acestora în disciplinele de specialitate
1. Cunoaşterea noţiunilor fundamentale privind algoritmii de optimizare, ecuaţiile diferenţiale,
seriile numerice, de puteri, Fourier
2.Interpretarea noţiunilor introduse şi folosirea lor corectă pentru rezolvarea unor probleme
practice

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului
Tematica activităţilor didactice
Tematica prelegerilor
T1. Elemente de programare liniară.
T2. Ecuaţii diferenţiale.
T3. Serii.
T4. Elemente de teorie a probabilităţilor şi statistică matematică.
Total prelegeri:
Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor

Numărul de ore
învăţământ
învăţământ cu
cu frecvenţă
frecvenţă
redusă
11
11
10
13
45

3
4
3
4
14

T1. Elemente de programare liniară.
T2. Ecuaţii diferenţiale.
T3. Serii.
T4. Elemente de teorie a probabilităţilor şi statistică matematică.
Total ore:

7
7
6
10
30

2
2
2
2
8

8. Referinţe bibliografice
Principale

Suplimentare

1.
2.
3.
4.
5.
1.

Cursul on-line Matematici Speciale, plasat pe platforma MOODLE
I. Şcerbaţchi. Curs de analiză matematică. Vol.2. Chişinău, Ed. Tehnica-Info, 2002.
N. Piscunov. Calcul diferenţial şi integral. Vol.1. Chişinău, Ed. Lumina, 1991.
N. Piscunov. Calcul diferenţial şi integral. Vol.2. Chişinău, Ed. Lumina, 1992.
I. Şcerbaţchi. Analiza matematică (Probleme). Vol. 1. Ed. Tehnica. Chişinău,1998.
Л. А. Кузнецов. Сборник заданий по высшей математике (Типовые расчеты).
Москва, Высшая школа, 1983.
2. Г.Н.Берман. Сборник задач по курсу математического анализа. Москва, Наука, 1975.
3. «Сборник индивидуальных заданий по высшей математике», Под ред. Рябушко А.
П., Части 1, 2, 3, Минск, 1990, 1991..

9. Evaluare
Curentă
Proiect de an
Evaluarea 1
Evaluarea 2
30%
30%
Standard minim de performanţă
Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi seminare;
Prezentarea de către studenţii de la secţia cu frecvenţă redusă a lucrării de verificare;
Obţinerea notei „5‖ la fiecare dintre atestări;
Obţinerea notei „5‖ la lucrarea de examinare finală.

Examen final
40%

F.01.O.0.03. FIZICA TEHNICĂ
1. Date despre unitatea de curs/modul
Facultatea
Departamentul
Ciclul de studii
Programul de studiu
Anul de studiu
I (învăţământ cu frecvenţă);
I (învăţământ cu frecvenţă redusă)

Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi
Fizica
Studii superioare de licenţă, ciclul I
841.1. Tehnologii de operare în transport (auto)
Tip de
Categoria
Semestrul
evaluare
formativă
1
F – unitate de curs
E
1
fundamentală

Categoria de
opţionalitate
O - unitate de
curs obligatorie

Credite
ECTS
3

2. Timpul total estimat
Total ore în
planul de
învăţământ
zi/fr
90/90

Din care (zi / fr)
Ore auditoriale
Curs

Seminar

30/8

15/4

Lucrare
de an
-

Lucrul individual
Studiul materialului
teoretic
30/52

Pregătire aplicaţii
15/26

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul
Conform
planului de
învăţământ
Conform
competenţelor

Realizarea finalizării învăţământului preuniversitar, ciclul liceal, profil real
Competenţe pentru fizică şi matematică (confirmate prin examen de BAC)

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
Curs
Seminar

Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de tablă şi cretă. Opţional de
proiector, ecran şi calculator.
Studenţii vor perfecta lucrările practice individuale conform condiţiilor prevăzute de indicaţiile
metodice. Studenţii sunt evaluaţi la finele fiecărei lucrări practice. Termenul de predare a
lucrărilor practice individuale – o săptămână după finalizarea acesteia. Pentru predarea cu
întârziere a lucrării aceasta se depunctează cu 1pct./săptămână de întârziere.

5. Competenţe specifice acumulate
Competenţe
profesionale

Competenţe
transversale

CPL1. Utilizarea conceptelor, principiilor, fenomenelor, metodologiilor din aria fizicii clasice şi
moderne pentru:
 C1.1. Identificarea şi definirea conceptelor, principiilor, metodelor, proceselor folosite оn
ingineria şi managementul transporturilor şi a traficului auto.
 C1.2. Explicarea şi interpretarea rezultatelor teoretice a unor calcule specifice ingineriei
transporturilor şi a traficului auto.
 C1.3. Aplicarea unor principii şi metode de bază pentru rezolvarea unor sarcini specifice
ingineriei
transporturilor şi a traficului auto.
CPL3 Planificarea, organizarea și gestionarea exploatării tehnice a autovehiculelor
 C3.1. Definirea și descrierea proceselor de exploatare tehnică a autovehiculelor
 C3.2. Interpretarea metodelor de organizare şi gestionare a proceselor de exploatare tehnică a
autovehiculelor.
CT3. Autoevaluarea nevoii de formare profesională continuă prin utilizarea resurselor
informaţionale (biblioteca, site-urile specializate), a prezentărilor, materialelor video pentru
оnsuşirea eficientă a materialului teoretic, precum şi foilosirea eficientă a manualelor, ghidurilor
şi indrumarelor metodice la rezolvarea problemelor la fizică şi оn domeniul ingineriei şi
managementului оn transporturi.

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului
Obiectivul
general
Obiectivele
specifice

Însuşirea legilor fundamentale ale naturii, care stau la baza fenomenelor şi efectelor fizice
utilizate în tehnică
Formarea gândirii fizice moderne. Abilitatea de rezolvare a problemelor din diferite domenii ale
fizicii. Formarea deprinderilor de efectuare a experimentelor fizice, inclusiv cu elemente de
cercetare.
Abilitatea de a determina conţinutul fizic în problemele aplicative din cadrul viitoarei
specialităţi.

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului
Tematica activităţilor didactice
Tematica prelegerilor
T1. Dinamica mişcării de rotaţie. Legile Newton.
T2. Legile conservării pentru dinamica de rotaţie.
T3. Mişcarea simultană de translaţie şi rotaţie.
T4.Oscilaţii şi unde mecanice.
T5. Mecanica moleculară a gazului ideal.
T6. Distribuţia energiei totale în sistemele clasice. Echipartiţia energiei şi căldurile
specifice ale gazelor poliatomice.
T7. Prima lege a termodinamicii.
T8. Legea a doua a termodinamicii.
T9. Fenomene de transport.
T10. Electrostatica. Fenomene şi efecte.
T11. Electrodinamica. Fenomene şi efecte.
T12. Oscilaţii şi unde electromagnetice.
T13. Interferenţa luminii.
T14. Difracţia şi polarizarea luminii.
T15. Fenomene şi efecte cuantice.
Total prelegeri:
Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor
1.Aplicarea legilor Newton la dinamica de rotaţie.
2.Legile conservării pentru dinamica de rotaţie.
3. Analiza mişcării simultane de translaţie şi rotaţie.
4. Oscilaţii şi unde mecanice.
5. Rezolvarea problemelor din mecanica moleculară.
6. Aplicarea legii Maxwell-Boltzmann. Echipartiţia energiei şi căldurile specifice
ale gazelor poliatomice.
7. Aplicarea primii legi a termodinamicii.
8.Aplicarea legii a doua a termodinamicii.
9. Fenomene de transport. Exemple.
10. Exemple de fenomene şi efecte electrostatice.
11. Exemple şi fenomene de efecte electrodinamice.
12. Oscilaţii şi unde electromagnetice.
13. Interferenţa luminii.
14. Difracţia şi polarizarea luminii.
15. Fenomene şi efecte cuantice.
Total lucrări de laborator/seminare:

Numărul de ore
învăţământ
învăţământ
cu
cu frecvenţă
frecvenţă
redusă
2
2
2
2
2
2

2

1

2
2
2
2
2
2
2
2
2

1,5

30

8

2

1,5

2
1
2
2

1,5

3
2
2

1,5

2
15

4

8. Referinţe bibliografice
Principale

Suplimentare

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
1.

A. A. Detlaf, B. M. Iavorski, Curs de fizică, Chişinău, Lumina, 1991.
Cristina Cîrtoaje, Emil Petrescu Curs Fizica, 2006
Traian I. Creţu, Fizica, curs universitar, Ed. Tehnică, 1996.
Dumitru Luca, Cristina Stan. Mecanica clasică, 2007.
Dumitru Luca, Cristina Stan. Oscilaţii şi unde, 2007.
Leandru-Gheorghe Bujoreanu. Materiale inteligente. Iaşi, Junimea, 2002.
Т. И. Трофимова. Курс физики, Москва, Высшая школа, 1985.
Д. В. Сивухин. Общий курс физики. Т. 1 – 5. Москва, Наука, 1979.
D. Ţiuleanu, C. Marcu, ş.a. Probleme de fizică. Ed. „Tehnica – info‖, Chişinău, 2007.
A. Rusu, S. Rusu. Probleme de Fizică. Chişinău, UTM, 2004.
Ion M. Popescu, Gabriela F. Cone, Gheorghe A. Stanciu, Culegere de probleme de fizică,
editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1981.
В. С. Волкенштейн. Сборник задач по общему курсу физики. Москва, Наука, 1979.
А. Г. Чертов, А.А.Воробьев. Задачник по физике. Москва, Высшая школа, 1981.
Т. И. Трофимова. Сборник задач по курсу физики. Москва, Высшая школа, 1991.
И. В. Савельев,Курс физики. Т. 1 – 3, Москва, Наука, 1989.

9. Evaluare
Curentă
Lucrare de an
Atestarea 1
Atestarea 2
30%
30%
Standard minim de performanţă
Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări practice;
Prezentarea de către studenţii de la secţia cu frecvenţă redusă a lucrării de verificare;
Obţinerea notei minime de „5‖ la fiecare dintre evaluările curente;
Obţinerea notei minime de „5‖ la examenul de promovare;

Examen final
40%

F.01.O.0.04. STUDIUL ŞI TEHNOLOGIA MATERIALELOR
1. Date despre unitatea de curs/modul
Facultatea
Departamentul
Ciclul de studii
Programul de studiu
Anul de studiu
I (învăţământ cu frecvenţă);
I (învăţământ cu frecvenţă redusă)

Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi
Bazele Proiectării Maşinilor
Studii superioare de licenţă, ciclul I
841.1. Tehnologii de operare în transport (auto)
Tip de
Categoria
Semestrul
evaluare
formativă
1
F – unitate de curs
E
2
fundamentală

Categoria de
opţionalitate
O - unitate de
curs obligatorie

Credite
ECTS
5

2. Timpul total estimat
Total ore în
planul de
învăţământ
zi/fr
150/150

Din care (zi / fr)
Ore auditoriale

Lucrul individual

Curs

Laborator

Studiul materialului teoretic

45/12

30/10

75/128

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul
Conform
planului de
învăţământ
Conform
competenţelor

Matematica, Fizică
Alegerea materialului unei piese conform condiţiilor impuse, analiza proprietăţilor, alegerea
metodei de obţinere a unui semifabricat.

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
Curs

Laborator

Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de tablă şi cretă, opţional de
proiector şi calculator. Nu vor fi tolerate întârzierile studenţilor, precum şi încălcarea disciplinii
în timpul cursului.
Studenţii vor efectua analiza microscopică a aliajelor metalice, neferoase, nemetalice. vor
efectua tratamentul termic al oţelului, vor calcula parametrii geometrici ai laminării.

5. Competenţe specifice acumulate
Competenţe
generale

CPL1. Utilizarea conceptelor, principiilor, fenomenelor, metodologiilor din aria ştiinţelor
exacte, tehnologice, economice, sociale, umanitare pentru rezolvarea unor sarcini specifice
ingineriei transporturilor
CPL3. Planificarea, organizarea şi gestionarea exploatării tehnice a mijloacelor de transport
CPL4 Proiectarea şi gestionarea sistemelor de transport, lanţurilor şi complexelor logistice

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului
Obiectivul
general
Obiectivele
specifice

Însuşirea clasificării materialelor cu proprietăţile sale precum şi metodele de fabricare a
semifabricatelor.
Să înţeleagă, să descrie clasificarea materialelor precum şi proprietăţile acestora.
Să selecteze materialele şi să stabilească metodele de prelucrare a lor.
Să iniţieze o tehnologie de prelucrare a semifabricatelor.

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului
Tematica activităţilor didactice
Tematica prelegerilor
T1. Materialele metalice. Caracteristica generală, proprietăţi de bază comune,
Baza fizică a proprietăţilor metalice (legătura metalică). Clasificarea materialelor
metalice.
T2. Structura cristalină a materialelor metalice. Noţiuni de bază, reţelele cristaline,
caracteristice metalelor. Anizotropia şi alotropia metalelor. Structura reală a
materialelor metalice (defectele reţelei cristaline).
T3. Bazele teoriei cristalizării. Noţiuni generale. Baza fizică a cristalizării.
Regularităţile procesului de cristalizare (regulile Cernov). Modalităţile de
cristalizare şi tipuri de grăunţi.

Numărul de ore
învăţământ învăţământ
cu
cu frecvenţă
frecvenţă
redusă
1

0,5

4

0,5

2

0,5

T4. Bazele teoriei aliajelor. Noţiuni generale. Modalităţile de interacţiune a
componenţilor în stare solidă şi formarea constituenţilor structurali ai aliajelor.
Noţiuni de bază referitor la diagramele de echilibru fazic.
T5. Studierea aliajelor „fier – carbon”. Diagramă de echilibru „fier – carbon‖.
Oţelurile – carbon: definirea, noţiuni de elaborare, clasificarea, structura,
simbolizarea, utilizarea în construcţii de maşini (inclusiv în construcţia unităţilor de
transport – automobile, avioane, la căi ferate etc.). Compoziţia chimică a oţelurilor
şi influenţa ei asupra proprietăţilor. Fontele: definirea, noţiuni de elaborare,
clasificarea, structura, simbolizarea, utilizarea în construcţii de maşini (inclusiv în
construcţia unităţilor de transport – automobile, avioane, la căi ferate etc.).
T6. Oţelurile aliate. Definirea şi clasificarea, simbolizarea şi utilizarea în construcţii
de maşini (inclusiv în construcţia unităţilor de transport – automobile, avioane, la
căi ferate etc.).
T7. Bazele tratamentului termic al oţelurilor. Noţiuni generale şi clasificarea
tratamentelor termice. Recoacerea: caracteristica generală, clasificarea, tehnologii,
structura şi proprietăţile. Călirea: caracteristica generală, clasificarea, tehnologii,
structura şi proprietăţile. Revenirea: caracteristica generală, clasificarea, tehnologii,
structura şi proprietăţile.
T8. Tratamentele termochimice. Noţiuni generale, baza fizică şi clasificarea
modalităţilor. Cementarea: caracteristica generală, tehnologii, structura şi
proprietăţile. Nitrurarea: caracteristica generală, tehnologii, structura şi
proprietăţile. Carbonitrurarea: caracteristica generală, tehnologii, structura şi
proprietăţile. Metalizarea difuzională: caracteristica generală, tehnologii, structura
şi proprietăţile.
T9. Metalele şi aliajele neferoase. Aliajele cuprului: clasificarea, simbolizarea,
utilizarea în construcţie de automobile. Aliajele aluminiului: clasificarea,
simbolizarea, utilizarea în construcţie de automobile.
T10. Coroziunea materialelor metalice şi protecţia anticorozivă. Noţiuni generale
şi clasificarea modalităţilor. Cauzele şi varietăţi de coroziune. Metodele de
prevenire a coroziunii.
T11. Materiale noi de construcţii de maşini. Noţiuni generale, caracteristica,
clasificarea, utilizarea.
T12. Materiale nemetalice utilizate la fabricarea, exploatarea şi repararea unităţilor de
transport – automobile, avioane, la căi ferate etc. (mase plastice, cauciucuri ş. a.)
T13. Executarea pieselor prin turnare. Generalităţi şi clasificarea metodelor,
caracteristica tehnico-economică comparativă. Proprietăţile de turnare ale
metalelor şi aliajelor. Turnarea manuală în forme temporare: dispozitive, materiale,
tehnologia. Turnarea mecanizată: caracterizarea, modalităţi, utilaje şi tehnologia.
Metode speciale (moderne) de formare şi turnare: caracterizarea, modalităţi,
materiale; utilaje şi tehnologia. Defectele pieselor turnate: tipuri, cauze, metodele
de reparaţie. Piesele turnate, utilizate la fabricarea unităţilor de transport –
automobile, avioane, la căi ferate etc.
T14. Prelucrări prin deformarea plastică. Noţiuni generale, baza fizică (elemente
din teoria plasticităţii), influenţa deformaţiei asupra structurii şi proprietăţilor,
clasificarea. Prelucrarea prin laminare (consideraţii generale, schema, condiţii de
prindere, tehnologia şi utilajul, produsele laminate şi utilizarea lor). Prelucrarea
prin extrudare (generalităţi, modalităţi, scheme, tehnologia şi utilajul, produsele şi
utilizarea lor). Prelucrarea prin tragere şi trefilare (generalităţi, schema, tehnologia
şi utilajul, produsele şi utilizarea lor). Prelucrarea prin forjare (generalităţi, scheme
operaţiunilor, tehnologia şi utilajul, produsele şi utilizarea lor). Prelucrarea prin
matriţare (generalităţi, modalităţi şi caracteristica lor cu scheme, tehnologia şi
utilajul, produsele şi utilizarea lor). Prelucrarea prin ştanţare (generalităţi, scheme
operaţiunilor, tehnologia şi utilajul, produsele şi utilizarea lor). Piesele produse prin
metodele de deformare plastică, utilizate la fabricarea unităţilor de transport –
automobile, avioane, la căi ferate etc.
T15. Asamblarea produselor prin sudare. Noţiuni generale – definirea, istoricul,
rolul şi caracteristici generale. Bazele fizice şi clasificarea modalităţilor de sudare;
sudabilitatea materialelor metalice. Arcul electric (caracteristica, construcţia,
amorsarea şi arderea, modalităţile de acţiune a arcului). Materiale de sudare

4

0,5

2

1

4

1

5

2

1

1

1

1

0,5

0,5
0,5
2

0,5

5

1

6

2

(clasificarea, caracteristica, cerinţele impuse). Sudarea manuală cu arc electric
descoperit - caracteristica, utilaj electric, schema, parametrii regimului de sudare,
utilizarea. Clasificarea cusăturilor şi îmbinărilor sudate, pregătirea rostului.
Sudarea cu arc electric protejat, sub strat de flux - caracteristica, schema,
tipuri,utilajul şi utilizarea. Sudarea cu arc electric protejat, în baie de zgura caracteristica, schema, utilizarea. Sudarea cu arc electric protejat, în mediul gazos
de protecţie -caracteristica, tipuri, schema, utilajul şi utilizarea. Sudarea prin topire
cu flacără de gaz - generalităţi, schemă, tipuri şi structura flăcării, utilaj şi
utilizarea. Sudarea prin presiune: generalităţi, baza fizică, clasificarea. Sudarea prin
presiune la cald: noţiuni generale, clasificarea, regimuri. Sudarea prin presiune la
cald (cap la cap, în puncte, în linie): scheme, utilajul şi utilizarea. Sudarea prin
presiune la rece: noţiuni generale, schema, utilajul şi utilizarea. Defectele
îmbinărilor şi cusăturilor de sudare, metodele de identificare, de prevenire şi de
corectare.
T16. Prelucrarea mecanică, prin aşchiere. Noţiuni de bază, baza fizică la formarea
aşchiei. Mişcări de bază, clasificarea modalităţilor, parametrii regimului de
aşchiere. Prelucrarea prin strunjire (lucrări, scule, scheme, utilaj). Prelucrarea prin
frezare (lucrări, scule, scheme, utilaj). Prelucrarea găurilor (lucrări, scule, scheme,
utilaj). Alte procedee de prelucrare.
T17. Tehnologii noi de prelucrare a materialelor de construcţie: procedeele şi
caracteristicile de bază.
Total prelegeri:
Tematica lucrărilor de laborator
LL1. Analiza microscopică. Studierea diagramei şi aliajelor „fier-carbon‖
LL2. Studierea oţelurilor aliate
LL3. Călirea oţelurilor-carbon şi determinarea durităţii
LL4. Studierea aliajelor neferoase
LL5. Studierea turnării manuale
LL6. Studierea procesului de laminare
LL7. Sudarea cu arc electric, manual. Sudarea oxiacetilenică. Sudarea prin contact, în
puncte
LL8. Prelucrarea prin strunjire. Prelucrarea găurilor.
Total de laborator:

6

1

45

12

4
2
4
4
4
4

3
1
1
1
1
1

4

1

4
30

1
10

8. Referinţe bibliografice
Principale

Suplimentare

1. M. Rădulescu. Studiul metalelor. „Ştiinţa‖ Chişinău 1992, pag. 342. ISBN 5-376-01548-3.
2. A. Pălfalvi ş.a. „Tehnologia materialelor‖, Bucureşti, 1983, 544p. - editura "Ştiinţa", Chişinău,
1993. ISBN 5-376-01738-9.
3. Studiul şi ingineria materialelor. Materiale metalice. Iu. Ciofu, T. Niţulenco, I.-L. Bolonduţ, A.
Toca. Editura UTM, Chişinău 2012, p.467. ISBN 978-9975-45-216-8.
1. Н. Colan, P. Tudoran ş. a. Studiul metalelor. Chişinău „Ştiinţa‖ 1993, pag. 340.
ISBN 5-376- 01737-0.
2. A. Nanu Tehnologia materialelor. Chişinău „Ştiinţa‖ 1992, pag. 550. ISBN 5-376-01543-2.
3. Iu. Ciofu, V. Şauga, Iu. Şolpan, T. Niţulenco, T. Plămădeală. Studiul şi prelucrarea
materialelor. – Chişinău, U.T.M.: 2009.
4. Iu. Ciofu, P. Postolache, Iu. Şolpan, T. Niţulenco. Studiul şi tehnologia materialelor. –
Chişinău, U.T.M.: 2006.

9. Evaluare
Curentă
Examen final
Atestarea 1
Atestarea 2
30%
30%
40%
Standard minim de performanţă
Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi laborator;
Prezentarea de către studenţii de la secţia cu frecvenţă redusă a lucrării de verificare
Obţinerea notei minime de „5‖ la fiecare dintre atestări;
Obţinerea notei minime de „5‖ la lucrări de laborator;
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii bune a cerinţelor generale a tehnicii securităţii muncii,
a materialelor utilizate în construcţia de maşini, precum a metodelor de fabricare a pieselor prin argumentarea
alegerii lor.

F.O1.O.0.05. GEOMETRIE DESCRIPTIVĂ
1. Date despre unitatea de curs/modul
Facultatea
Catedra/departamentul
Ciclul de studii
Programul de studiu
Anul de studiu
I (cu frecvenţă)
I (cu frecvenţă redusă)

Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi
Geometrie Descriptivă, Desen Tehnic şi Infografică
Studii superioare de licenţă, ciclul I
841.1. Tehnologii de operare în transport (auto)
Tip de
Categoria
Semestrul
evaluare
formativă
1
S – unitate de curs
E
1
de specialitate

Categoria de
opţionalitate
O - unitate de
curs obligatorie

Credite
ECTS
4

2. Timpul total estimat
Total ore în
planul de
învăţământ
zi/fr
120/120

Ore auditoriale
Curs

Seminar

30/8

30/8

Din care (zi / fr)
Lucrul individual
Studiul materialului
Proiect de an
teoretic
30/52

Pregătire aplicaţii
30/52

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul
Conform
planului de
învăţământ
Conform
competenţelor

-

-

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
Curs

Seminar

Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de tablă bună, cretă moale şi
iluminare normală. Nu vor fi tolerate întârzierile studenţilor, precum şi convorbirile telefonice în
timpul cursului.
Studenţii vor răspunde la întrebările profesorului, vor soluţiona probleme în caietele de lucru şi
la tablă conform temei seminarului, precum şi vor prezenta la timp planşele lucrării grafice de
control. Termenul de prezentare a planşelor – două săptămâni după anunţarea temei şi
variantelor lucrărilor. Pentru predarea cu întârziere a planşei aceasta se depunctează cu
1pct./săptămână de întârziere.

5. Competenţe specifice acumulate
Competenţe
profesionale

CPL1. Utilizarea conceptelor, principiilor, fenomenelor, metodologiilor din aria ştiinţelor
exacte, tehnologice, economice, sociale, umanitare pentru rezolvarea unor sarcini specifice
ingineriei transporturilor.
CPL4 Proiectarea şi gestionarea sistemelor de transport, lanţurilor şi complexelor logistice

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului
Obiectivul
general

Obiectivele
specifice

Familiarizarea cu bazele teoretice de construire a reprezentărilor elementelor de bază ale
spaţiului şi anumitor tipuri de linii şi suprafeţe, însuşirea metodelor de rezolvare a problemelor
de apartenenţă şi intersecţie reciprocă a figurilor geometrice, precum şi de determinare a
mărimilor reale ale figurilor.
Să înţeleagă şi să utilizeze corect metoda lui Monge de construire a proiecţiilor figurilor
geometrice pe diverse plane ortogonale.
Să selecteze şi să utilizeze corect metodele Geometriei Descriptive în cadrul soluţionării
diverselor probleme poziţionale şi metrice.
Să-şi dezvolte imaginaţia spaţială în cadrul soluţionării problemelor cu caracter complex.
Să aplice corect procedeele de desfăşurare a diverselor suprafeţe ale figurilor geometrice.

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului
Tematica activităţilor didactice
Tematica prelegerilor
T1. Introducere. Obiectul şi sarcinile GD. Sisteme de proiecţii şi proprietăţile
proiecţiilor.
T2. Epura lui Monge. Epura punctului în dublă şi triplă proiecţie ortogonală.

Numărul de ore
învăţământ învăţământ
cu
cu frecvenţă
frecvenţă
redusă
2
2

2

T3. Epura dreptei. Probleme poziţionale şi metrice referitoare la drepte.
T4. Epura planului. Relaţiile între plan, punct, dreaptă.
T5. Probleme poziţionale de bază.
T6. Metodele Geometriei Descriptive.
T7. Suprafeţe poliedrice, poliedrul. Probleme poziţionale şi metrice referitoare la
poliedru.
T8. Linii curbe.
T9. Suprafeţe curbe.
T10. Secţiuni plane în suprafeţe curbe.
T11. Intersecţia suprafeţelor.
T13. Desfăşurarea suprafeţelor.
Total prelegeri:
Tematica seminarelor
LP1. Principiile de standardizare în RM. SUDP (ESCD). GOST 2.301-68, 2.302-68,
2.303-68, 2.304-81, 2.307-2011, 2.104-2006
LL2. Sisteme de proiecţii. Proprietăţile proiecţiilor. Rezolvarea problemelor.
LP3. Epura punctului. Rezolvarea problemelor.
LP4. LC-1 „Punctul‖. Epura dreptei. Rezolvarea problemelor.
LP5. LC-2. „Dreapta‖.Epura planului. Rezolvarea problemelor.
LP6. Probleme poziţionale referitor la punct, dreaptă şi plan. Rezolvarea
problemelor.
LP7. LC-3 „Apartenenţa‖. Probleme poziţionale de bază. Rezolvarea problemelor.
LGC-1 „Poliedru‖.
LP8. Metodele Geometriei Descriptive. Rezolvarea problemelor.
LP9. Suprafeţe poliedrice. Rezolvarea problemelor. Lucrul asupra LGC-1.
LP10. Linii şi suprafeţe curbe. Rezolvarea problemelor.
LP11. Secţiuni plane în suprafeţe. Rezolvarea problemelor. LGC-2 „Secţiune plană‖
LP12. LC-4 „Secţiune plană‖. Intersecţia suprafeţelor. Rezolvarea problemelor.
LGC-3 „Intersecţia suprafeţelor‖.
LP13. Desfăşurarea suprafeţelor. Rezolvarea problemelor. Lucrul asupra LGC-3
Total lucrări de laborator/seminare:

2
2
2
2

2

2
2
4
4
4
2
30

1
1
1
1
8

2

2

2
2
2
2
2

2

2
4
2
4
2
4
2
30

2
1

1
8

8. Referinţe bibliografice
4. Căpăţînă Iur., Şuletea A., Jandîc T. Geometrie Descriptivă. Aplicaţii. Chişinău: Secţia de
Redactare şi de Editare a UTM, 2011. 121 pag.
5. Pleşcan T. Grafica Inginerească. Chişinău: Editura Tehnica, 1996. 300 pag.
3. Ceapă M., Popovici Gh. Geometrie Descriptivă. Chişinău: Editura Tehnica, 1997. 210 pag.
Suplimentare 1. Лагерь А.И., Колесникова Э.А. Инженерная графика. М.: Высшая школа, 1985. – 335 стр.
2. Четверухин Н.Ф. Начертательная геометриа. М.: Высшая школа, 1963. – 420 стр.
3. Фролов С.А. Начертательная геометриа. М.: Машиностроение, 1983. – 240 стр.
4. Бубенников А.В. Начертательная геометриа. М.: Высшая школа, 1985. – 288 стр.
5. Гордон В.О., Семенцов-Огиевский М.А. Курс начертательной геометрии. М.: Наука,
1988. – 272 стр.
Principale

9. Evaluare
Curentг
LGC
Examen final
Atestarea 1
Atestarea 2
15%
15%
30%
40%
Standard minim de performanţă
Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări de laborator;
Prezentarea de către studenţii de la secţia cu frecvenţă redusă a lucrării de verificare
Obţinerea notei minime de „5‖ la fiecare dintre atestări şi lucrări de laborator;
Obţinerea notei minime de „5‖ la LGC;
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii metodelor Geometriei Descriptive pentru construire
epurelor diverselor figuri şi utilizării lor la rezolvarea problemelor poziţionale şi metrice.

F.02.O.0.06. DESEN TEHNIC ŞI INFOGRAFICĂ
1. Date despre unitatea de curs/modul
Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi
Geometrie Descriptivă, Desen Tehnic şi Infografică
Studii superioare de licenţă, ciclul I
841.1. Tehnologii de operare în transport (auto)
Tip de
Categoria
Categoria de
Credite
Semestrul
evaluare
formativă
opţionalitate
ECTS
2
F – unitate de curs O - unitate de curs
E
5
2
fundamentală
obligatorie

Facultatea
Catedra/departamentul
Ciclul de studii
Programul de studiu
Anul de studiu
I (cu frecvenţă)
I (cu frecvenţă redusă)

2. Timpul total estimat
Din care (zi / fr)

Total ore în
planul de
învăţământ zi/fr

Curs

Seminar

150

30/10

45/12

Ore auditoriale
Lucrare de
an
-

Lucrul individual
Studiul materialului
Pregătire aplicaţii
teoretic
30/50
45/78

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul
Conform
planului
de Geometrie descriptivă, Tehnologii informaţionale
învăţământ
Conform
Cunoaşterea metodelor Geometriei descriptive şi utilizarea acestora la obţinerea proiecţiilor.
competenţelor
Deprinderi de a lucra la calculator.

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
Curs
Seminar

Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector, ecran şi
calculator.
Studenţii vor perfecta lucrările grafice individuale conform condiţiilor impuse de indicaţiile
metodice. Studenţii sunt evaluaţi la finele fiecărei lucrări practice. Termenul de predare a
lucrărilor grafice individuale – o săptămână după finalizarea acesteia. Pentru predarea cu
întârziere a lucrării aceasta se depunctează cu 1pct./săptămână de întârziere.

5. Competenţe specifice acumulate
Competenţe
profesionale

CPL1. Utilizarea conceptelor, principiilor, fenomenelor, metodologiilor din aria ştiinţelor
exacte, tehnologice, economice, sociale, umanitare pentru rezolvarea unor sarcini specifice
ingineriei transporturilor.
CPL3. Planificarea, organizarea şi gestionarea exploatării tehnice a mijloacelor de transport
CPL4 Proiectarea şi gestionarea sistemelor de transport, lanţurilor şi complexelor logistice

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului
\Obiectivul
general

Obiectivele
specifice

Obiectivul general este unul dublu:
- asimilarea materialului ce ţine de normele de executare a documentaţiei de proiectare;
- familiarizarea cu modul de lucru şi cu performanţele unui program de grafică asistată de
calculator precum este AutoCAD.
Să cunoască normele generale de executare a documentaţiei de proiectare.
Să elaboreze desene de execuţie ale pieselor tehnice reale.
Să elaboreze desene de ansamblu ale fabricatelor ce conţin asamblări demontabile şi
nedemontabile.
Să utilizeze cu iscusinţă soft-ul AutoCAD în procesul de executare a desenelor tehnice.

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului
Tematica activităţilor didactice
Tematica prelegerilor
T1. Norme generale de executare a desenelor tehnice. Cotarea desenelor, reguli şi
metode. T1b. Vederi.
T2. Secţiuni simple.
T3. Secţiuni compuse.
T4. Schiţarea pieselor tehnice.
T5. Schiţarea pieselor de tip ‖Corp de rotaţie‖.

Numărul de ore
învăţământ
învăţământ
cu
cu frecvenţă
frecvenţă
redusă

2
2
2
2
2

1
1
0,5
0,5
0,5

T6. Piese cu reprezentări standard. Schiţarea roţii dinţate.
T7. Reprezentarea îmbinărilor de piese. Îmbinări nedemontabile.
T8. Îmbinări demontabile.
T9. Desenul de ansamblu.
T10. Detalierea desenelor de ansamblu. Desene de execuţie.
T11a. Prezentarea generală a programului AutoCAD. T11b. Metode de
introducere a datelor. T11c. Inscripţionarea în AutoCAD. T11d. Cotarea în
AutoCAD. T11e. Desenarea primitivelor geometrice de bază.
T12a. Modificarea reprezentărilor. T12b. Racordări.
T13. Reprezentări axonometrice.
T14a. Selectarea obiectelor. Vizualizarea zonei de lucru. T14b. Plotarea desenelor.
T15a. Crearea şi utilizarea blocurilor. T15b. Tehnici avansate de editare a
reprezentărilor.
Total prelegeri:

2
2
2
2
2

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1

2
2
2
2
2

1
1
0,5
0,5

30

10

LP1. Norme generale de executare a desenelor tehnice. Cotarea desenelor. Vederi.
Executarea lucrării grafice LG1 „Vederi‖.
LP2. Secţiuni simple. LG2 „Secţiuni simple‖.
LP3. Secţiuni compuse. LG3 „Secţiuni compuse‖.
LP4. Schiţarea pieselor tehnice. LG4 „Capac‖.
LP5. Executarea schiţei pieselor de tip „Arbore‖. LG5 „Arbore‖.
LP6. Executarea schiţei pieselor de tip „Roată dinţată‖. LG6 „Roată dinţată‖.
LP7. Reprezentarea asamblărilor nedemontabile. LG7 „Asamblări nedemontabile‖.
LP8. Reprezentarea asamblărilor demontabile. LG8 „Asamblări demontabile‖.
LP9. Desenul de ansamblu. LG9 „Desen de ansamblu‖.
LP10. Desenul de execuţie. LG10 „Desen de execuţie‖.
LP11.
Crearea desenului prototip. LG11a „Desen prototip A4‖. LG11b
„Garnitură‖.
LP12. Racordări. LG12 „Racordări‖.
LP13. Crearea proiecţiilor izometrice. LG13 „Izometrie‖.
LP14. Desen de execuţie. LG14 „Desen de execuţie‖.
LP15. Desen de execuţie al unei piese complexe. LG15 „Desen de execuţie al unei
piese complexe‖.

3

1

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3
3
3
3

1
1
0,5
0,5

Total lucrări de laborator/seminare:

45

12

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor

8. Referinţe bibliografice
Principale

Suplimentare

1. Dîntu S., Grişca P., Şuletea A., Ştirbu I., Bradu N. Desen tehnic asistat de calculator. Material didactic.
Chişinău, U.T.M., 2003, -152 p.
2. Dîntu S., Şuletea A., Clichici O., Mihailov L. Grafică computerizată. Îndrumar de laborator. Chişinău,
U.T.M., 2011, -56 p.
3. T.Pleşcan. Grafica inginerească. Chişinău, Tehnica, 1996, v. I - 300 p.
4. T.Pleşcan. Grafica inginerească. Chişinău, Tehnica, 2003, v. II - 300 p.
5. Veatkin G.P. Desenul tehnic în construcţii de maşini. Chişinău, Lumina, 1991, -340 p.
1. Segal L., Racocea C., Ciobănaşu G., Popovici Gh. Elemente de grafică inginerească computerizată.
Chişinău, Ed. Tehnica, 1998, - 181 p.
2. Brana M., Lihteţchi I., Centea D., Chalapco V. AutoCAD: Ghid practic. Bucureşti, Ed. Tehnica, 1994, 216 p.
3. Vasiliu Daniela. AutoCAD Release 12 – AutoCAD Tutorial. Manual / Trad. din engl. Bucureşti. Ed.
Tehnica, 1996, -316 p.

9. Evaluare
Curentă
Atestarea 1
Atestarea 2
30%
30%
Standard minim de performanţă

Lucrare de an

Examen final

-

40%

Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări practice;

Prezentarea de către studenţii de la secţia cu frecvenţă redusă a lucrării de verificare
Obţinerea notei minime de „5‖ la fiecare dintre evaluările curente;
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii normelor şi regulilor de executare a documentaţiei de proiectare şi
a aplicării AutoCad la elaborarea desenelor tehnice.

F.01.O.0.07. MICROECONOMIA
1. Date despre unitatea de curs/modul
Facultatea
Departamentul
Ciclul de studii
Programul de studiu
Anul de studiu
I (învăţământ cu frecvenţă la zi);
I (învăţământ cu frecvenţă redusă)

Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi
Inginerie şi Management Industrial
Studii superioare de licenţă, ciclul I
841.1. Tehnologii de operare în transport (auto)
Tip de
Categoria
Categoria de
Semestrul
evaluare
formativă
opţionalitate
1
F – unitate de curs
O - unitate de
E
1
de specialitate
curs obligatorie

Credite
ECTS
6

2. Timpul total estimat
Total ore în
planul de
învăţământ
zi/fr
180/180

Din care (zi / fr)
Ore auditoriale
Curs

Seminar

45/12

45/12

Lucrul individual
Studiul materialului
Pregătire aplicaţii
teoretic
45/78
45/78

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul
Conform
planului de
învăţământ
Conform
competenţelor

Matematica superioară.
Înţelegerea noţiunilor de funcţie, derivate şi grafice.

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
Curs

Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector şi calculator.

Seminar

Studenţii se vor prezenta cu suportul de curs la disciplina ‖Microeconomie‖ .

5. Competenţe specifice acumulate
Competenţe
profesionale

Competenţe
transversale

CPL1. Utilizarea conceptelor, principiilor, fenomenelor, metodologiilor din aria ştiinţelor
exacte, tehnologice, economice, sociale, umanitare pentru rezolvarea unor sarcini specifice
ingineriei transporturilor.
CPL2. Organizarea şi gestiunea serviciilor de transport şi expediţie
CPL5. Planificarea, organizarea şi gestionarea transporturilor multimodale, internaţionale,
serviciilor vamale şi de expediţii în conformitate cu prevederile actelor normative internaţionale
şi naţionale
CPL6. Managementul eficient al activităţii economico-financiară în cadrul firmelor de transport
şi expediţie
CT3. Autoevaluarea nevoii de formare profesională continuă în scopul inserţiei pe piaţa muncii
şi al adaptării la dinamica cerinţelor acesteia şi pentru dezvoltarea personală şi profesională.
Utilizarea eficientă a abilităţilor lingvistice şi a cunoştinţelor de tehnologia informaţiei şi
comunicării.

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului
Obiectivul
general

Cunoştinţe teoretice de bază referitoare la comportamentul consumatorilor şi a agenţilor
economici individuali în condiţiile economiei de piaţă. Prin furnizarea elementelor specifice
gândirii economic. Disciplina creează un fundament solid pentru însuşirea şi înţelegerea
disciplinelor economice aplicate (finanţele întreprinderilor, macroeconomie, marketing).

Obiectivele
specifice

Modelarea comportamentului orientat spre atingerea unui scop al agenţilor economici ai
societăţii în condiţiile rarităţii resurselor.
Descrierea rezultatelor interacţiunilor orientate spre realizarea unui scop ale agenţilor economici.
Identificarea ţelurilor şi a restricţiilor concrete precum şi efectul modificării restricţiilor asupra
comportamentelor viitoare.

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului
Numărul de ore
învăţământ
învăţământ
cu
cu frecvenţă
frecvenţă
redusă

Tematica activităţilor didactice
Tematica prelegerilor
T1. Iniţiere în cursul "Microeconomie".
T2. Caracteristica agenţilor economici
T3. Teoria cererii şi ofertei
T4. Elasticitatea cererii şi a ofertei
T5. Teoria comportării consumatorului
T6. Teoria producerii
T7. Costurile de producţie
T8. Firma şi condiţiile concurenţei perfecte
T9. Firma în condiţii de monopol
T10. Firma în condiţii de oligopol
T 11. Firma pe piaţa cu concurenţa monopolistică
T12. Piaţa factorilor de producere. Piaţa muncii.
Total prelegeri:
Tematica seminarelor
S1. Prezenterea tipologiei agenţilor economici în Republica Moldova.
S2. Determinarea funcţiei cererii şi a ofertei, realizarea echilibrului între cerere şi
ofertă reprezentarea grafică a cererii şi a ofertei. Analiza influenţei taxelor şi
subsidiilor asupra cererii şi a ofertei.
S3. Înţelegerea noţiunii de elasticitate în microeconomie. Determinarea elasticităţii
cererii şi a ofertei şi a factorilor ce o influenţează. Aplicarea teoriei elasticităţii
în practică.
S4. Determinarea preferinţele consumatorului sau a curbelor de indiferenţă.
Determinarea delimitarea consumatorului(linia bugetară). Decizia optimă a
consumatorului. Echilibrul consumatorului.
S5. Proiectarea produselor de îmbrăcăminte cu mâneca de croială raglan.
S6. Funcţiile de cost pe termen scurt şi lung. Profitul economic versus profitul
contabil.
S7. Strategia de maximizare a profitului firmei care operează pe piaţa cu structura
concurenţei perfecte.
S8. Decizia optimă a firmei-monopol. Maximizarea profitului firmei-monopol pe
termen scurt. Oferta firmei-monopol pe termen scurt. Maximizarea profitului
firmei-monopol pe termen lung.
S9. Decizia optimă a firmei în condiţii de oligopol. Oligopolul dual.
S10.Decizia optimă a agentului economic în condiţiile concurenţei monopoliste.
S11.Determinarea echilibrului pe piaţa muncii.
Total seminare:

2
2
4
4
4
4
5
4
4
4
4
4

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

45

12

2

1

4

1

4

1

4

1

4

1

4

1

4

1

4

1

6
4
5

2
1
1

45

12

8. Referinţe bibliografice
Principale

1. Tomşa Aurelia, Pâşchina, Tatiana, Macroeconomie : Teste şi probleme, Chişinău, 1998
2. К. Р. Макконнелл, С. Л. Брю, Экономикс, Москва, 1992
3. К. Р. Макконнелл, С. Л. Брю, ,Микро- и Макроэкономика Практикум. Санкт-Петербург,
1994
4. V. Zbârciog "Tranziţia la economia de piaţă", Chisinău 1995;
5. Фишер и др. "Экономика", Mocква 1993 г.
6. P. Пиндайк, O. Рубенфельд "Микроэкономика", Mocквa 1992 г.
7. Смирнов А.Д. "Рыночная экономика", Mocква 1993 г.
8. Г.П. Овчинников " Микроэкономика ", Санкт-Петербург 1992 г.
9. "Микро и макроэкономика", Санкт-Петербург 1994 г..
10. T. Gherasim "Microeconomie", Bucureşti 1994.
11. K. R. McCONNELL; S.L. BRUE „Economics‖

Suplimentare 1. Lesoune, Jacques Analyse microeconomique Paris, ESI, 1994
2. Prager, Jonas Applied microeconomics : an intermediate text Homewood; Boston, IRWIN,
1993
3. Brookings papers on economic activity: microeconomics Washington, Brookings Institution,
1989
4. Angelescu, Coralia Caiet de studiu : economie politică Bucureşti, Editura Fundaţiei "România
de Mâine", 1995
5. Albu, Crişan Comportamentul microeconomic al agenţilor economici în condiţii de piaţă :
aplicaţii Bucureşti, Editura A.S.E.\\Bucureşti \, 2003
6. Heilbroner, Robert L. Comprendre la microeconomie Paris, Economica\\Paris\, 1987
7. Spencer, Milton H.; Amos, Orley M. Jr. Contemporary economics New York, Worth
Publishers, 1993

9. Evaluare
Curentă
Examen final
Atestarea 1
Atestarea 2
30%
30%
40%
Standard minim de performanţă
Prezenţa şi activitatea la prelegeri;
Prezentarea de către studenţii de la secţia cu frecvenţă redusă a lucrării de verificare
Obţinerea notei minime de „5‖ la fiecare dintre atestări;
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii.

F.02.O.0.08. MACROECONOMIE ŞI INTEGRAREA EUROPEANĂ
Facultatea: Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi
Codul
F.02.O.0.08
1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

Volumul de lucru al
studentului
180 ore

Credite
(ECTS)
6

Semestrul

Durata

II, anul de studii I

Semestrul II

Tipurile de activităţi zi/fr :
Ore de contact direct
Studiu individual
Prelegeri – 45/14 ore
90/154 ore, inclusiv
90/26 ore
Seminare – 45/12 ore
elaborarea lucrării de an
Responsabilitatea pentru unitatea de curs. Departamentul: Transporturi.Titularul responsabil: Aliona
LÎSÎI, conf.univ., dr.şt.economice
Integrarea unităţii de curs în programul de studii 841.1. Tehnologii de operare în transport (auto)
―Macroeconomie şi integrarea europeană‖ este o disciplină fundamentală din componenţa unui bloc de
unităţi de curs orientat spre formarea competenţei profesionale de specialitate şi transversale prevăzute în
planul de învăţământ:
CPL1. Utilizarea conceptelor, principiilor, fenomenelor, metodologiilor din aria ştiinţelor exacte,
tehnologice, economice, sociale, umanitare pentru rezolvarea unor sarcini specifice ingineriei
transporturilor.
CPL2. Organizarea şi gestiunea serviciilor de transport şi expediţie
CPL5. Planificarea, organizarea şi gestionarea transporturilor multimodale, internaţionale, serviciilor
vamale şi de expediţii în conformitate cu prevederile actelor normative internaţionale şi naţionale
CPL6. Managementul eficient al activităţii economico-financiară în cadrul firmelor de transport şi
expediţie
CT1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale de inginer în cadrul propriei strategii de
muncă calificată şi eficientă
CT2. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup. Promovarea spiritului de iniţiativă, dialogului, cooperării,
respectului faţă de ceilalţi
Precondiţii pentru predarea unităţii de curs. Studenţii trebuie să dispună decunoştinţe şi abilităţi:
a) la discipline fundamentale - matematica superioară, microeconomie, statistica şi metode economicomatematice;
b) la discipline generale – tehnologii informaţionale şi tehnici de comunicare;
c) la discipline socio-umane – managementul resurselor umane.
Obiectivul principal al disciplinei: formarea unui ansamblu integrat de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini
dobândite de studenţi în scopul realizării la nivel calitativ a atribuţiilor şi a sarcinilor profesionale cu privire
la organizarea eficientă a activităţii antreprenoriale în domeniul transportului.
Conţinuturi unităţii de curs (programul analitic):Obiectul de studiu, scopul şi politicile macroeconomice,
Indicatorii macroeconomici şi sistemul conturilor naţionale, Indicatorii macroeconomici şi sistemul
conturilor naţionale, Cererea agregată şi oferta agregată, Teoria clasică şi teoria lui Keynes despre ocupaţia
totală, Echilibrul macroeconomic. Venitul (V) – consumul (C) şi investiţiile (I), Politica fiscală şi rolul ei în
economia naţională, Modelul IS-LM, Şomajul, Inflaţia, Băncile şi sistemul bancar, Politica de creditare,
Economia deschisă,Deficitul bugetar şi datoriile statului,Piaţa valutară şi rata de schimb,Sisteme MundellFleming,Creşterea economică.
Finalităţile de studiu. Cunoaşterea noţiunilor legate de problemele macroeconomice şi
Cunoaşterea principalilor indicatori macroeconomici; înţelegerea modului de obţinere a indicatorilor
macroeconomici şi rolul lor în măsurarea activităţii economice; rezolvaţi probleme, exerciţii, studii de caz
care solicită cunoştinţele dobândite în acest modul.
Strategii didactice de predare şi învăţare. Învăţare centrată pe student: prelegeri interactive, inclusiv cu
utilizarea cursurilor electronice (în sistemul Moodle), proiect de an, consultaţii.
Sugestii pentru activitatea individuală. Studentul: studiază literatura obligatorie; elaborează proiectul de an
în conformitate cu sarcina şi structura aprobată; execută sarcini de acasă eliberate la lecţii practice; învaţă
legislaţia şi acte normative; în procesul de executare a practicii în producţie face cunoştinţă cu metodele de
calculare a indicatorilor macroeconomici şi ponderii ramurii de transport în PIB al RM.
Standarde minime de performanţă. Realizarea minimală a sarcinilor de lucru pe parcursul activităţilor
didactice. Elaborarea proiectului de an în corespundere cu sarcina. Cunoaşterea, operarea şi aplicarea
politicilor macroeconomice, calcularea indicatorilor macroeconomici.

11

12

Strategii de evaluare. Examen în scris, cu ponderea 0,4din nota finală. Evaluări curente la lucrări practice,
cu ponderea 0,3 din nota finală. Susţinerea publică a lucrării de an, cu ponderea 0,3din nota finală.
Surselebibliografice de bază.FONDOS T., LÎSÎI A., FONDOS I.Ghid didactic ,,Teorie economică, , ‖. Î.S.
Firma Editorial-Poligrafică „Tipografia Centrală‖, Chişinău 2015;BĂBĂIŢĂ, I., SILAŞI, G., DUŢĂ, A.,
IMBRESCU, I. –Macroeconomie, Editura Mirton, Timişoara, 2003;BĂCESCU, M., BĂCESCU, A. –
Compendiu de macroeconomie,Editura Economică, Bucureşti, 1997; DOBROTĂ, NIŢĂ – Economie
Politică, Editura Economică, Bucureşti,1997; GHIŢĂ TĂNASE, PAUL, COŞEA, MIRCEA, NIŢESCU,
DAN,GAVRILĂ, ILIE, POPESCU, CONSTANTIN – Economie. Teste –probleme – rezolvări –
răspunsuri, EdituraEconomică, Bucureşti,1996; SAMUELSON, A. PAUL, WILLIAM D. NORDHAUS –
Economiepolitică, EdituraTeora, 2000;

F.02.O.0.09. INGINERIE MECANICĂ I
1. Date despre unitatea de curs/modul
Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi
Bazele Proiectării Maşinilor
Studii superioare de licenţă, ciclul I
841.1. Tehnologii de operare în transport (auto)
Semestrul
Tip de
Categoria
Anul de studiu
evaluare
formativă
I (învăţământ cu frecvenţă);
II
F – unitate de
II (învăţământ cu frecvenţă
III
E
curs
redusă)
fundamentală
Facultatea
Departamentul
Ciclul de studii
Programul de studiu

Categoria de
opţionalitate
O - unitate de
curs
obligatorie

Credite
ECTS
4

2. Timpul total estimat
Total ore în
planul de
învăţământ
120
(învăţământ
cu frecvenţă)
120
(învăţământ
cu frecvenţă
redusă)

Din care
Ore auditoriale
Proiect de an

Lucrul individual
Studiul materialului
teoretic

Pregătire aplicaţii

Curs

Seminar

30

30

45

15

8

8

60

44

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul
Conform
planului de
învăţământ
Conform
competenţelor

Grafică inginerească, Matematica, Fizică
Efectuarea calculului matematic, cunoaşterea legilor fundamentale, elaborarea unor schema de
interacţiune a corpurilor.

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
Curs

Seminar

Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de tablă şi cretă, opţional de
proiector şi calculator. Nu vor fi tolerate întârzierile studenţilor, precum şi încălcarea disciplinei
în timpul cursului.
Studenţii vor rezolva probleme de încărcare a corpurilor cu sisteme de forţe, calcula parametrii
de mişcare a corpurilor şi sistemelor de corpuri,efectua analiza structurală şi cinematică a
mecanismelor.

5. Competenţe specifice acumulate
Competenţe
generale

CPL1. Utilizarea conceptelor, principiilor, fenomenelor, metodologiilor din aria ştiinţelor
exacte, tehnologice, economice, sociale, umanitare pentru rezolvarea unor sarcini specifice
ingineriei transporturilor.
CPL3. Planificarea, organizarea şi gestionarea exploatării tehnice a mijloacelor de transport
CPL4 Proiectarea şi gestionarea sistemelor de transport, lanţurilor şi complexelor logistice

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului
Obiectivul
general
Obiectivele
specifice

Însuşirea procedeelor de calcul şi proiectare a organelor de maşini şi mecanisme.
De a descrie structura şi de efectuat analiza structurală şi cinematică unui mecanism.
Elaborarea schemelor de încărcare a elementelor mecanismelor şi determinarea forţelor în
legături.
De determinat parametrii dinamici ai mecanismului.

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului
Tematica activităţilor didactice
Tematica prelegerilor
T1. Obiectul mecanicii, ingineria mecanică. Rolul disciplinei în formarea general
inginerească a specialistului. Scopul, problemele, obiectivele şi structura
disciplinei. Noţiuni fundamentale ale mecanicii.
T2. Statica. Obiectul şi problemele staticii. Noţiuni generale, axiome ale staticii.
Forţe şi sisteme de forţe. Clasificarea forţelor şi sistemelor de forţe. Momentul
unei forte in raport cu un punct. Cuplu de forte. Echilibrul sistemului de forţe.
Reducerea sistemelor plane de forţe de forţe în raport cu un punct. Legături.
Tipurile de legături şi reacţiunile în legături. Statica rigidului liber si cu legături.
T3. Cinematica. Cinematica punctului material. Caracteristicile cinematice ale
mişcării. Metode de determinare a parametrilor de mişcare ale punctului material.
Mişcări particulare ale punctului material. Cinematica solidului. Poziţia solidului
liber. Tipurile de mişcare a corpului solid. Mişcarea plan- paralelă a solidului.
Determinarea parametrilor de mişcare a solidului.
T4. Bazele teoriei mecanismelor şi maşinilor. Structura şi clasificarea
mecanismelor. Elementele de bază. Cuple cinematice. Lanţuri cinematice.
Mecanisme. Mecanisme cu bare. Analiza structurală şi cinematică. Mecanisme
de transmitere a mişcării de rotaţie. Analiza cinematică a mecanismelor simple
cu roţi dinţate cilindrice, conice şi melcate, a mecanismelor complexe cu axe fixe
şi planetare. Mecanisme cu came. Structura, caracteristicile geometrice, analiza
cinematică.
T5. Elemente din dinamica mecanismelor. Obiectul şi problemele de bază a
dinamicii. Ecuaţiile diferenţiale ale mişcării. Teorema variaţiei impulsului
cinetic, a momentului cinetic şi a energiei cinetice. Lucrul mecanic şi puterea.
Mişcarea elementelor mecanismului sub acţiunea forţelor. Forţe în cuplele
cinematice. Fenomenul de frecare. Frecarea cu alunecare şi cu rostogolire. Forţa
şi coeficientul de frecare. Calculul forţelor în mecanisme plane.
Total prelegeri:

Numărul de ore
învăţământ învăţământ
cu
cu frecvenţă
frecvenţă
redusă

2

1

6

2

6

1

10

2

6

2

30

8

2

1

4

1

2
2

1

4

1

Tematica seminarelor
S1. Rezolvarea problemelor de operare cu mărimile vectoriale.
S2. Rezolvarea problemelor de statică a punctului material. Sisteme de forţe
concurente.
S3. Rezolvarea problemelor statică a rigidului liber.
S4. Rezolvarea problemelor de statică a rigidului legat. Sisteme de forţe paralele.
S5. Rezolvarea problemelor de statică a rigidului legat. Sisteme de forţe îndreptate
aleatoriu în plan.
S6. Rezolvarea problemelor de cinematică a punctului material.
S7. Rezolvarea problemelor de cinematică a solidului rigid.
S8. Rezolvarea problemelor de analiză structurală a mecanismelor.
S9. Rezolvarea problemelor de analiză cinematică a mecanismelor cu bare.
S10. Rezolvarea problemelor de analiză cinematică a transmisiilor cu axe fixe.
S11. Rezolvarea problemelor de analiză cinematică a transmisiilor planetare cu axe
mobile.
S12. Rezolvarea problemelor de determinare a forţelor în cuplele cinematice a
mecanismelor plane.
Total seminare:

2
2
4
2
2

1
1
1

2
2

1

30

8

8. Referinţe bibliografice
Principale

1. V. Dulgheru, A. Oprea, Gh. Poştaru, A. Musteaţă. Mecanica aplicată. Chişinău, Editura
„Tehnica", 1999, 282 p.
2. I.I. Artobolevskii. Teoria mecanismelor şi maşinilor. Chişinău, "Ştiinţa1',1992V.
3. Caraganciu, M. Colpagiu, M. Ţopa. Mecanica teoretică. Chişinău, Ed. Ştiinţa, 1994.
4. V. Caraganciu. Mecanica teoretică:Compendiu şi probleme. Chişinău. Ed. Tehnica-Info, 2008,

Suplimentare 1. Cornel Marin, Teodor Huidu. Mecanica. Bucureşti: Printeh,1999.
2. Andrei Vasilescu. Mecanică teoretică: cinematica: curs şi aplicaţii. Bucureşti: Conspress,
2003.M.Gafiţanu, A. Jula., I. Bostan, V. Dulgheru ş.a. Organe de maşini. Vol.1 (a. 2000) şi
vol.2 (a.2002). Ed. Tehnică Bucureşti.
3. I.V. Mescherski. Culegere de probleme la mecanica teoretică. Chişinău, Ed. Ştiinţa, 1994.
4. K I. Zablonskii. Prikladnaia mehanika: manual pentru şcoli superioare. A 2-a ediţie prelucrată şi
completată. Kiev.: Viscea skola, 1984, 280 pag.

9. Evaluare
Curentă
Proiect de an
Examen final
Atestarea 1
Atestarea 2
30%
30%
40%
Standard minim de performanţă
Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi seminare;
Prezentarea de către studenţii de la secţia cu frecvenţă redusă a lucrării de verificare
Obţinerea notei minime de „5‖ la fiecare dintre atestări;
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii mecanismelor de bază, metodelor de analiză structurală
şi cinematică, de calcul şi proiectare a lor.

F.03.O.0.10. INGINERIE MECANICĂ II
1. Date despre unitatea de curs/modul
Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi
Facultatea
Bazele Proiectării Maşinilor
Departamentul
Studii superioare de licenţă, ciclul I
Ciclul de studii
841.1. Tehnologii de operare în transport (auto)
Programul de studiu
Tip de
Categoria
Categoria de
Credite
Anul de studiu
Semestrul
evaluare
formativă
opţionalitate
ECTS
II (învăţământ cu frecvenţă);
III
F – unitate de
O - unitate de
II(învăţământ cu frecvenţă
IV
E, PA
curs
curs
7
redusă)
fundamentală
obligatorie
2. Timpul total estimat
Din care
Total ore în
Ore auditoriale
Lucrul individual
planul de
Seminar/
Studiul materialului
învăţământ
Curs
Proiect de an
Pregătire aplicaţii
Laborator
teoretic
210 (învăţământ
60
30/15
60
30
15
cu frecvenţă);
210 (învăţământ
cu frecvenţă
16
12/10
60
60
52
redusă)

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul
Conform
planului de
învăţământ
Conform
competenţelor

Grafică inginerească, Matematica, Fizică, Studiul materialelor
Efectuarea calculului matematic, elaborarea unui desen, alegerea materialului unei piese
conform condiţiilor impuse.

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
Curs

Seminar

Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de tablă şi cretă, opţional de
proiector şi calculator. Nu vor fi tolerate întârzierile studenţilor, precum şi încălcarea
disciplinei în timpul cursului.
Studenţii vor efectua analiza structurală şi cinematică, vor calcula la rezistenţă elemente de
organe de maşini conform curriculei.

5. Competenţe specifice acumulate
Competenţe
generale

Competenţe
transversale

CPL1. Utilizarea conceptelor, principiilor, fenomenelor, metodologiilor din aria ştiinţelor
exacte, tehnologice, economice, sociale, umanitare pentru rezolvarea unor sarcini specifice
ingineriei transporturilor.
CPL3. Planificarea, organizarea şi gestionarea exploatării tehnice a mijloacelor de transport
CPL4 Proiectarea şi gestionarea sistemelor de transport, lanţurilor şi complexelor logistice
. CT1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale de inginer în cadrul
propriei strategii de muncă calificată şi eficientă
CT2. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup. Promovarea spiritului de iniţiativă, dialogului,
cooperării, respectului faţă de ceilalţi

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului
Obiectivul
general
Obiectivele
specifice

Însuşirea procedeelor de calcul şi proiectare a organelor de maşini şi mecanisme.
Să înţeleagă, să descrie structura şi să efectueze analiza structurală şi cinematică unui
mecanism.
Să selecteze materialele şi să calculeze la rezistenţă organe de maşini şi mecanisme simple.
Să proiecteze noduri de organe de maşini.

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului
Tematica activităţilor didactice

Numărul de ore
învăţământ învăţământ
cu
cu frecvenţă
frecvenţă
redusă

Tematica prelegerilor
T1. Rezistenţa materialelor. Probleme de bază, ipoteze şi principii. Forţe exterioare
şi interioare, tensiuni mecanice. Forme de corpuri. Întinderea şi comprimarea.
Relaţii de calcul. Încercarea materialelor la întindere şi compresiune.
Caracteristici mecanice ale materialelor. Duritatea materialelor. Momente statice
şi dinamice (de inerţie). Forfecarea pură a barelor, răsucirea barelor drepte cu
secţiune circulară, încovoierea barelor drepte. Calculul la rezistenţă. Tensiuni de
contact. Rezistenţa la oboseală.
T2. Bazele proiectării maşinilor. Definirea organelor de maşini. Clasificarea
organelor de maşini. Principiile proiectării şi condiţiile cerute organelor de
maşini. Tipurile sarcinilor, care acţionează asupra organelor de maşini. Regimuri
de încărcare. Procesele pierderii capacităţii de funcţionare a organelor de maşini.
Criteriile de bază ale capacităţii de funcţionare şi calcul. Siguranţa în funcţionare
(fiabilitatea), indicaţii privind alegerea materialelor .
T3. Bazele proiectării maşinilor. Transmisii mecanice. Angrenaje. Caracteristicile
de bază. Factorii care determină capacitatea portantă. Materiale. Cazuri de
deteriorare a dinţilor. Precizia de prelucrare. Noţiunea de trepte de precizie,
toleranţe şi ajustaje. Curbe folosite pentru profilarea dinţilor: evolventa, cicloida
şi proprietăţile lor. Angrenaje cilindrice, conice şi melcate. Calculul geometric.
Calculul forţelor în angrenaj. Parametrii geometrici de bază. Calculul la
rezistenţa de contact şi la încovoiere. Transmisii prin curele şi cu lamţ:
caracteristici geometrice şi cinematice, calculul de proiectare.
T4. Bazele proiectării maşinilor. Arbori şi osii. Tipuri de bază. Calculul de
predimensionare, dimensionare şi de verificare. Organe de rezemare : Lagăre.
Lagăre de rostogolire (rulmenţi). Calculul rulmenţilor conform capacităţii
portante dinamice şi statice.
T5. Bazele proiectării maşinilor. Asamblările organelor de maşini. Generalităţi.
Asamblări demontabile: cu elemente filetate, cu pene, prin caneluri, prin ştifturi.
Asamblări nedemontabile: sudate; prin lipire si încleiere, prin nituri. Cazuri de
deteriorare. Calcul la rezistenţă. Cuplaje mecanice, clasificarea, principii de
funcţionare, construcţia.

12

4

8

2

24

6

8

2

8

2

60

16

LL1. Studiul reductorului cu roti cilindrice

2

2

LL2. Studiul reductorului cu angrenaj melcat

2

2

LL3. Încercarea reductorului cu angrenaj melcat

2

LL4. Studiul rulmenţilor şi a lagărelor cu rulmenţi

2

2

LL5. Încercarea rulmenţilor
LL6. Studiul asamblărilor cu elemente filetate

2
2

2

LL7. Studiul cuplajelor mecanice

3

2

Total lucrări de laborator:

15

10

Tematica seminarelor
S.1. Rezolvarea problemelor de rezistenţă a materialelor la încărcare cu tensiuni de
întindere-comprimare, forfecare, încovoiere şi răsucire.
S.2. Calculul parametrilor cinematici şi de forţă ai mecanismului.

6

2

4

1

10

4

2

2

2

1

Total prelegeri:
Tematica lucrărilor de laborator

S.3. Calculul de proiectare al angrenajului reductorului. Alegerea materialului
angrenajului şi determinarea tensiunilor admisibile. Dimensionarea angrenajului cu
roţi dinţate cilindrice. Calculul forţelor în angrenaj. Calculul de verificare a
angrenajului. Proiectarea constructivă a roţii dinţate.
S.4. Calculul arborilor. Calculul de predimensionare. Calculul de dimensionare.
Proiectarea constructivă a arborilor.
S.5. Calculul de verificare a rulmenţilor.

S.6. Calculul asamblărilor. Calculul asamblărilor prin pene. Calculul asamblărilor
prin caneluri. Calculul asamblărilor filetate. Calculul asamblărilor sudate.
S.7. Proiectarea constructivă a ansamblului roată –arbore - rulmenţi. Proiectarea
constructivă a reductorului.
Total seminare:

2

1

4

1

30

12

8. Referinţe bibliografice
Principale

1.
2.

3.
Suplimentare 1.
2.
3.
4.
5.

V. Dulgheru, A.Oprea, Gh.Poştaru, A.Musteaţă. Mecanica aplicată. Chişinău, Editura
„Tehnica", 1999, 282 p.2.
V. Dulgheru, R. Ciupercă, I. Bodnariuc, I. Dicusară. Mecanica aplicata. Îndrumar de
proiectare. Chişinău, Editura „Tehnica-Info", 2008. 296p.
A. Oprea. Mecanica aplicata. Îndrumar de proiectare. Chişinău, RIZO UTM., 1999, 48p.
I.I. Artobolevskii. Teoria mecanismelor şi maşinilor. Chişinău, "Ştiinţa1',1992.
M.N. Ivanov. Organe de maşini. Traducere din limba rusă. Chişinău, Editura "Tehnica", 1997,
420p.
M. Gafiţeanu, A. Jula., I. Bostan, V. Dulgheru ş.a. Organe de maşini. Vol.1 (a. 2000) şi vol.2
(a.2002). Ed. Tehnică Bucureşti.
Pisarenko G. şi a. Rezistenţa materialelor. / Traducere din limba rusă de A. Hagioglu /.
Chişinău . Lumina, 1993.
I. Bostan, A. Oprea. Bazele proiectării maşinilor. Îndrumar de proiectare. Chişinău,
Ed.'Tehnica Info", 2000, 312p.

9. Evaluare
Curentă
Proiect de an
Examen final
Atestarea 1
Atestarea 2
15%
15%
30%
40%
Standard minim de performanţă
Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi seminare;
Obţinerea notei minime de „5‖ la fiecare dintre atestări;
Obţinerea notei minime de „5‖ la proiectul de an;
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii orcanelor de maşini: construcţiei, cazurilor particulare
de defectare, metodelor de calcul şi proiectare.

F.03.O.0.11. ELECTROTEHNICA ŞI ELECTRONICA
1. Date despre program
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Instituţia de învăţămînt superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul general de studii
Domeniul de formare profesională
Programul de studii superioare de licenţă

Universitatea Tehnică a Moldovei
Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi
Electroenergetică şi Electrotehnică
84 Servicii Transport
841 Servicii Transport
841.1. Tehnologii de operare în transport (auto)

2. Date despre unitatea de curs
Denumirea unităţii de curs
Organizarea şi siguranţa circulaţiei rutiere
Volumul de lucru
Credite
Codul
Categoria unităţii de curs
Semestrul, zi/fr
al studentului
(ECTS)
F.03.O.0.11
150
5
S- fundamentale; O - obligatorie
3/3
2.2
Tipuri de activităţi:
Ore de contact direct, zi/fr
Studiul individual
a) Prelegeri
45/14
45/76
b) Lucrări de laborator
30/8
30/52
2.3 Responsabilitatea pentru unitatea de curs
Departamentul
Titularul responsabil
Cadre didactice implicate
Electroenergetică şi
Potîng Arhip
Cazac Vadim
Electrotehnică
2.1

3. Integrarea unităţii de curs în programul de studii superioare de licenţă
Unitatea de curs ―Electrotehnica şi electronica‖ este o disciplină fundamental, orientată spre formarea competenţei
profesionale şi transversale prevăzute în planul de învăţământ (anexa 1):
CPL1. Utilizarea conceptelor, principiilor, fenomenelor, metodologiilor din aria ştiinţelor exacte, tehnologice,
economice, sociale, umanitare pentru rezolvarea unor sarcini specifice ingineriei transporturilor.
CPL3. Planificarea, organizarea şi gestionarea exploatării tehnice a mijloacelor de transport
CPL4 Proiectarea şi gestionarea sistemelor de transport, lanţurilor şi complexelor logistice

4. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul
4.1

Conform
planului de
învăţămînt

4.2

Conform
competenţelor

Planul de învăţămînt asigură parcurgerea disciplinelor şi formarea la studenţii
cunoştinţelor şi abilităţilor după cum urmează:
a) la discipline fundamentale - matematica superioară, fizica tehnică, studiul şi tehnologia
materialelor;
b) la discipline de specialitate opţionale – toleranţă şi control dimensional
 Competenţe-cheie/transdisciplinare:
- Competenţa de planificare şi organizare a propriei învăţări atât individual cât şi în grup;
- Competenţa de a comunica argumentat în limba maternă/de stat;
- Competenţe de a dobândi şi a aplica cunoştinţe de bază din domeniul Matematică,
Ştiinţe şi Tehnologii în rezolvarea unor probleme specifice disciplinei;
- Competenţe de utilizare a instrumentelor cu funcţie digitală, precum şi folosirea
tehnologiilor informaţionale în activitatea profesională;
- Competenţe de a lucra în echipă, de a accepta şi a respecta valorile fundamentale ale
democraţiei şi a drepturilor omului;
- Competenţe de gândire critică asupra activităţii sale în scopul autodezvoltării continue
şi autorealizării personale;
- Competenţe de toleranţă în receptarea valorilor interculturale;
- Competenţa de a-şi alege conştient viitoarea arie de activitate profesională.
 Competenţe profesionale generale:
- Competenţe de a aplica cunoştinţele la fenomenele şi procesele ce au loc în circuitele
electrice, construcţia, funcţionarea şi caracteristicile echipamentului electrotehnic de bază
în alimentarea şi aplicarea energiei electrice.

5. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
5.1

Prelegeri

5.2.

Lucrări de
laborator

Cursul este plasat pe platforma de e-learning a UTM. Pentru prezentarea materialului
teoretic în sala de curs este nevoie de proiector şi calculator conectat la Internet.
Studenţii vor efectua lucrări practice în laboratoarele specializate ale Departamentului
Electroenergetică şi Electrotehnică, prevăzute de programul de studii şi conform
indicaţiilor metodice plasate pe platforma MOODLE. Autoevaluarea cunoştinţelor

studenţilor se va realiza prin efectuarea testelor electronice, plasate pe platforma
MOODLE.

6. Obiectivul principal al unităţii de curs
Este un curs de pregătire generală a viitorilor ingineri, cunoştinţele obţinute a cărora în domeniul electrotehnicii
le v-a asigura îndeplinirea cu succes a obligaţiunelor de serviciu în activitatea lor profesională ca specialişti cu
studii tehnice superioare.

7. Finalităţile de studiu
Studentul va fi capabil să expune particularităţile circuitelor de current continuu, alternative sinusoidal
monofazat şi trifazat ; legile de bază ale electrotehnicii; construcîia, principiul şi caracteristicile de funcţionare
a echipamentului şi instalaţiilor de bază în alimentarea şi aplicarea energiei electrice.

8. Conţinutul unităţii de curs
8.1. Planul tematic şi repartizarea orelor de curs teoretic
nr. de ore
zi
fr

Tematica prelegerilor
Modulul Electrotehnica
T1. Noţiuni generale. Circuite electrice liniare de curent continuu
T2. Circuite electrice de curent alternativ sinusoidal monofazat
T3. Metodele de calcul a circuite electrice de curent continuu şi alternativ sinusoidal monofazat
T4. Circuite electrice de curent alternativ sinusoidal trifazat
T5. Calculul circuitelor electrice de curent alternativ sinusoidal trifazat
T6. Transformatoarele şi redresoarele de curent alternativ sinusoidal monofazat şi trifazat
T7.Maşini electrice de curent continuu, alternativ sinusoidal monofazat şi trifazat
T8. Aparate de măsură şi măsurarea mărimilor electrice
T9. Echipamente de comutaţie şi protecţie în circuitele electrice.
Total prelegeri:
Modulul Electronica
T1. Bazele logice ale electronicii digitale.
T2. Analiza şi sinteza circuitelor logice combinaţionale.
T3. Analiza şi sinteza circuitelor logice secvenţiale
T4. Dispozitive numerice combinaţionale tipice
T5. Dispozitive numerice secvenţiale tipice.
T6. Reprezentarea informaţiei numerice.
T7. Unităţi aritmetico-logice.
T8. Unităţi de comandă.
T9. Unităţi de memorie.
T10. Dispozitive de amplificare
Total ore

2
2
2
4
2
4
4
2
2
24

1
0.5
1
1
1
1
0.5
0.5
0.5
7

2
2
2
2
2
2
2
2
2
3

0,5
0,5
1
1
1
1
0,5
0,5
0,5
1

21

7

8.2. Planul tematic şi repartizarea orelor lucrărilor de laborator
Tematica laboratoarelor
Modulul Electrotehnica
1. Transmiterea energiei electrice printr-o linie bifilară de curent continuu. Tehnica securităţii.
2. Studierea rezistenţei bobinei şi condensatorului în circuit electric de curent continuu şi în
circuit sinusoidal monofazat.
3. Cunectarea în serie a elementelor RLC, studierea rezonanţei de tensiuni.
4. Studierea circuitului electric de curent sinusoidal trifazat: conectarea stea şi triunghi.
5. Studierea transformatorului monofazat.
6. Studierea motorului asincron trifazat: caracteristicile de bază
Total ore
Modulul Electronica
1. Cercetarea şi sinteza circuitelor combinaţionale
2. Cercetarea şi sinteza circuitelor combinaţionale
3. Conversia şi codificarea numerelor
4. Proiectarea unităţilor de comandă
Total ore

nr. de ore
zi
fr
3
2

0.5
1

3
3
2
2
15

0.5
0.5
0.5
1
4

4
4
4
3
15

1
1
1
1
4

8.3. Bibliografie minimală
1. E. Simion. Electrotehnica, 1993. 250 p.
2. G. Derevenciuc. Electrotehnica si echipament electric, 2004. 240 p.
3. Dumitrescu. Electrotehnica si masini electrice, 1983. 283 p.
4. Cretu. Electrotehnica si masini electrice, 1990. 350 p.
5. E. Simion. Bazele electrotehnicii, 1987. 283 p.
6. F. Pop. Electrotehnica si masini electrice, 1979. 260 p.
7. Kassatkin. Electrotehnica, 1976. 320 p.
8. M. Borisov, D.Lipatov. Electrotehnica, 1985. 296 p.
9. V. Guţu. Electrotehnica şi Electronica, 2010. 600 p.
10. Th. Dănilă,V. Boicu. Dispozitive şi circuite electronice. Editura didactică şi
pedagogică,Bucureşti,1998.
11. Gheorghe Toacşe, Dan Niculă. Electronica digitală. Teora, Bucureşti. 1996. -616 pag.
12. Traian Pricop. Analiza şi sinteza structurilor logice.Tehnica-Info, Chişinău, 2001. -208 p.
13. V. Blajă, A.Chiciuc. Tehnica digitală şi microprocesoare. U.T.M. , Chişinău, 2004. -268 p.
14. Gheorge Ştefan, Circuite şi sisteme digitale. EdituraTehnica, Bucureşti, 2000. -564 pag.

9. Strategii didactice de predare şi învăţare
Învăţarea centrată pe student: prelegeri interactive sau povestirea, lucrări de laborator, consultaţii.

10. Sugestii pentru activitatea individuală.
Studentul studiază literatura obligatorie; execută sarcini individuale eliberate la lecţii.

11. Evaluare
11.1. Strategii de evaluare. Examen în scris cu ponderea 0,4 din nota finală. Evaluări curente la curs şi la
lucrările de laborator, cu ponderea 0,6 din nota finală.
Tip de
Pondere din
Criteri de evaluare
Metode de evaluare
activitate
nota finală
- Modul de rezolvare a sarcinilor propuse la
- Examen scris
Curs
examen (creativitate, structurare, corectitudine în
40%
elaborarea răspunsurilor)
- Prezenţa la activităţi;
-Fişa de prezenţă
-Evaluări curente scris
Lucrări de - Calitatea definitivării dărilor de seamă la
60%
lucrările de laborator;
- Susţinerea dărilor de seamă
laborator
- Nivelul de răspundere la întrebări
la lucrările de laborator
11.2. Standarde minime de performanţă
- Realizarea minimală a sarcinilor de lucru pe parcursul activităţilor didactice (curs, seminar, lucrări de
laborator);
- Obţinerea notei minime de „5‖ la fiecare dintre evaluările curente;
- Definitivarea, susţinerea şi prezentarea dărilor de seamă la lucrările de laborator;
- Însuşirea procedeelor de calcul şi proiectare constructivă a circuitelor.
- Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii condiţiilor de aplicare a procedeelor de modelare
constructivă.

F.03.O.0.12. DEZVOLTAREA INDUSTRIALĂ MONDIALĂ
1. Date despre program
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Instituţia de învăţămînt superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul general de studii
Domeniul de formare profesională
Programul de studii superioare de licenţă

Universitatea Tehnică a Moldovei
Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi
Transporturi
84 Servicii de Transport
841 Servicii de Transport
841.1. Tehnologii de operare în transport (auto)

2. Date despre unitatea de curs
Denumirea unităţii de curs
Dezvoltare industrială mondială
Volumul de lucru
Credite
Codul
Categoria unităţii de curs
Semestrul, zi/fr
al studentului
(ECTS)
F.03.O.0.12.
150
5
F- fundamentală; O - obligatorie
3/3
2.2
Tipuri de activităţi:
Ore de contact direct, zi/fr
Studiul individual
a) Prelegeri
30/12
30/48
b) Seminar
45/12
45/78
2.3 Responsabilitatea pentru unitatea de curs
Departamentul
Titularul responsabil
Cadre didactice implicate
Transporturi
Lect.univ. Iacob Cocoş
2.1

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul
Conform
planului de
învăţământ

Conform
competenţelor

Planul de învăţămînt asigură parcurgerea disciplinelor şi formarea la studenţii cunoştinţelor şi
abilităţilor după cum urmează: a) la discipline fundamentale - ingineria mecanică, micro şi
macro economie, integrare europeană; b) a aplica cunoştinţele despre structura şi funcţionarea
complexului de transport naţional şi internaţional; c) la discipline de specialitate – complexul de
transport
 Competenţe-cheie/transdisciplinare:
- competenţa de planificare şi organizare a propriei învăţări atât individuale, cât şi în grup;
- competenţa de a comunica argumentat în limba maternă/de stat;
- competenţe de a dobândi şi a aplica cunoştinţe de bază din domeniul matematicii, ştiinţelor şi
tehnologiilor în rezolvarea unor probleme specifice disciplinei;
 Competenţe profesionale generale:
- Competenţe de a aplica cunoştinţele la disciplinele de macro- şi microeconomie;
- Competenţe de a aplica cunoştinţele la disciplinele de managementul general şi a resurselor
umane;
Competenţe de a aplica cunoştinţele managementului strategic la protecţia mediului ambiant.

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
Curs
Seminar

Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector şi calculator. Nu
vor fi tolerate întârzierile studenţilor, precum şi convorbirile telefonice în timpul cursului.
Studenţii vor perfecta rapoarte conform condiţiilor impuse de indicaţiile metodice. Termenul de
predare a seminarului – o săptămână după finalizarea acesteia. Pentru predarea cu întârziere a
lucrării aceasta se depunctează cu 1pct./săptămână de întârziere.

5. Competenţe specifice acumulate
Competenţe
profesionale

CPL1. Utilizarea conceptelor, principiilor, fenomenelor, metodologiilor din aria ştiinţelor
exacte, tehnologice, economice, sociale, umanitare pentru rezolvarea unor sarcini specifice
ingineriei transporturilor.
CPL2. Organizarea şi gestiunea serviciilor de transport şi expediţie
CPL4 Proiectarea şi gestionarea sistemelor de transport, lanţurilor şi complexelor logistice
CPL5. Planificarea, organizarea şi gestionarea transporturilor multimodale, internaţionale,
serviciilor vamale

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului
Obiectivul
general

Însuşirea procedeelor, conceptelor şi teoriilor fundamentale ale dezvoltării şi amplasării
industriei şi transporturilor mondiale

Obiectivele
specifice

Să dezvolte abilităţii de lucru în grup şi colectiv.

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului
Nr.
d/o
1
2

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Denumirea temei
Obiectul de studiu a „Dezvoltării Industriale Mondiale‖ şi rolul ei în
economia mondială.
Factorii de dezvoltare şi repartizare a industriei mondiale.
Structura ramurală a industriei şi schimbările geoeconomice în sectorul
secundar al economiei mondiale.
Integrarea economică şi regionalizarea în economia mondială
Industria energetică. Aspecte regionale şi probleme de dezvoltare.
Siderurgia mondială şi metalurgia neferoaselor.
Industria construcţiilor de maşini. Aspecte regionale.
Industria chimică. Dinamica dezvoltării.
Aspectele dezvoltării industriale în Republica Moldova.
Transporturile - element esenţial al diviziunii muncii
Transporturile maritime. Rolul lor în economia mondială.
Transporturile feroviare
Transporturile auto
Transporturile aeriene şi speciale
Transportul în Republica Moldova
TOTAL

Prelegeri

Seminare

Total

2

3

5

2
2

3
3

5
5

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

5
5
5
5
5
5

2
2
2
2
2
2
30

3
3
3
3
3
3
45

5
5
5
5
5
5
75

8. Referinţe bibliografice
Principale

Suplimentare

1. Gh. Plămădeală. Geografia ramurilor economiei mondiale. Bălţi, 2013
2.Gh. Vlăsceanu, B. Negoescu., Geografia transporturilor. Bucureşti, 2004
3.Silviu Neguţ. Geografia economică mondială. Bucureşti 2003
4.Iu.Bejan, A. Revenco. Geografia ramurilor economiei mondiale. Chişinău 2012
5.И. А. Родионова. Т. В. Кокуйцева. Современные тенденции развития промышленности
мира. Москва Изд-во РУДН 2012
6.Кочетов Э. Г. Геоэкономика. Освоение мирового экономического пространства. Москва.
2006
7. И. А. Родионова. Мировая экономика, индустриальный сектор. Москва, РУДН 2010
8. И. А. Родионова. Промышленность мира. Территориальные сдвиги во второй половине
20 века. Москва 2002
9. Caraiani Gheorghe. Tratat de transporturi. Volumul I, II. Bucureşti, editura ‖Lumina Lex‖,
2001.
1. http://library.utm.md
2. http://cipti.md
3. http://www.twirpx.com
4. http://elibrary.ru
5. http://statistica.md

9. Evaluare
Curentă
Proiect de an
Examen final
Atestarea 1
Atestarea 2
30%
30%
0
40%
Standard minim de performanţă
Standard maxim de performanţă
 Note maxime la toate probele.
 Cel puţin 5 la evaluările semestriale.
 Plus prezenţa la 80% din activităţi.
 Cel puţin 5 la proiect/eseu/referat.
 Prezenţa la minim 60% din seminariile desfăşurate.  Elaborarea şi susţinerea unor teme de seminar şi
implicarea în dezbaterile organizate.
 Utilizarea corectă a conceptelor de bază folosite în
 Implicarea în aplicaţiile de la seminar.
cadrul cursului precum şi la seminar/ lucrări
 Parcurgerea bibliografiei minimale recomandate şi a
practice, cunoaşterea bazei teoretice, prezenţa
corectă a referinţelor, notelor şi bibliografiei.
unei bibliografii complementare.
 Susţinerea examenului scris/oral.

F.03.O.0.13. METODE ECONOMICO MATEMATICE
1. Date despre unitatea de curs/modul
Facultatea
Departamentul
Ciclul de studii
Programul de studiu
Anul de studiu
II (cu frecvenţă)
II (cu frecvenţă redusă)

Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi (FIMIT)
Inginerie şi Management Industrial
Studii superioare de licenţă, ciclul I
841.1. Tehnologii de operare în transport (auto)
Tip de
Categoria
Categoria de
Semestrul
evaluare
formativă
opţionalitate
III
S – unitate de curs
O - unitate de
E
III
de specialitate
curs obligatorie

Credite
ECTS
4

2. Timpul total estimat
Total ore în
planul de
învăţământ
zi/fr
120/120

Ore auditoriale
Curs

Seminar

30/8

30/8

Din care (zi / fr)
Lucrul individual
Proiect de
Studiul materialului
an
teoretic
30/52

Pregătire aplicaţii
30/52

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul
Conform
planului de
învăţământ
Conform
competenţelor

Matematica superioara, Microeconomie, Macroeconomie

Cunoaşterea noţiunii de venit, profit, cost de producere, matrice, sistem de ecuaţii.

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
Curs
Seminar

Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de tablă, proiector ecran. Nu
vor fi tolerate întârzierile studenţilor, precum şi convorbirile telefonice în timpul cursului.
Studenţii vor perfecta un portofoliu care vor conţine problemele rezolvate pe parcursul
semestrului. Fiecare având probleme individuale oferite de profesor.

5. Competenţe specifice acumulate
Competenţe
profesionale

CPL1. Utilizarea conceptelor, principiilor, fenomenelor, metodologiilor din aria ştiinţelor
exacte, tehnologice, economice, sociale, umanitare pentru rezolvarea unor sarcini specifice
ingineriei transporturilor.
CPL2. Organizarea şi gestiunea serviciilor de transport şi expediţie
CPL4 Proiectarea şi gestionarea sistemelor de transport, lanţurilor şi complexelor logistice
CPL6. Managementul eficient al activităţii economico-financiară în cadrul firmelor de transport
şi expediţie

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului
Obiectivul
general
Obiectivele
specifice

Însuşirea procedeelor de modelare matematică a problemelor economice.
Să înţeleagă şi să descrie structura modelului matematic al problemelor economice.
Să formuleze determine componentele problemelor.
Să stabilească obiectivul problemelor.
Să identifice soluţia optimă a problemelor.

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului
Tematica activităţilor didactice
Tematica prelegerilor
T1. Iniţierea în disciplina Metode-Economico Matematice
T2. Modelul matematic al problemei de programare liniară
T3. Dualitatea în programarea liniară
T4. Probleme speciale de programare liniară
T5. Problema clasică de transport
T6. Grafuri şi reţele
T.7 Gestiunea stocurilor
T8. Teoria firelor de aşteptare
Total prelegeri:

Numărul de ore
învăţământ
învăţământ
cu frecvenţă
cu frecvenţă
redusă
2
8
4
2
4
4
4
2
30

1
1
1
1
1
1
1
1
8

Tematica seminarelor
S1. Formarea Problemei de programare liniară.
S2. Rezolvarea problemelor de programare liniară prin metoda grafică
S3. Rezolvarea problemelor de programare liniară prin metoda simplex.
S4. Formarea problemei duale.
S5. Rezolvarea problemei duale
S6. Rezolvarea problemelor Multicriteriale
S7 Formarea problemelor de transport
S8 Indentificarea rutelor primare a problemelor de transport
S9 Rezolvarea problemelor de transport prin metoda potențialelor.
S10 Rezolvarea problemelor de transport cu rute intermediare
S11 Elaborarea grafului de rețea.
S12 Calcularea componentelor graf de rețea.
S13 Formularea problemelor de gestiune a stocurilor
S14 Rezolvarea problemelor de gestiune a stocurilor.
S15 Aplicarea cunoștințelor de gestiune a stocurilor în practică
Total lucrări de laborator/seminare:

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
30

1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
8

8. Referinţe bibliografice
Principale

1. Ackoff R. L., Sasieni M.W., ‖Bazele cercetării operaţionale‖, Editura Tehnică, Bucureşti
1975;
2. Albu V., Bunu I., ―Programare liniară‖, Editura ASEM, Chişinău 1997;
3. Andreica M., Stoica M., Luban E., ―Metode cantitative în management‖, Editura Economică,
Bucureşti 1998;
4. Ciobanu Gh., Ţigănescu E., ―Cercetări operaţionale cu aplicaţii în economie‖, Editura ASE,
Bucureşti 2002
5. http://www.utgjiu.ro/math/cbarbacioru/book/co2009_ro.html(Curs si aplicatii)
6. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ В ЭКОНОМИКЕ Учебное пособие Для студентов
вузов, И. А. Печерских, А. Г. Семенов, Кемерово 2011.
7. ŢIGĂNESCU, E., MITRUŢ, D., Bazele Cercetării Operaţionale, Ed. ASE, Bucureşti,1999
8. NICA, V.,CIOBANU, GH.,MUSTAŢĂ, FL., MĂRĂCINE, V., Cercetări Operaţionale, vol.I,
Ed. Matrix Rom, Bucureşti,1998
9. BALLOU, R.H., Business Logistics Management (third edition), Prenntice Hall Inc., 1992
10. HILLIER, F.S., LIEBERMAN, G.J., Introduction to Operations Research, Mc. Graw - Hill
Publishig Company,1990
11. ANDERSON,D.R., SWEENEY, D.J., WILLIAMS, T.A., Management Science,Quantitative
Approaches to Decision Making, West Publishing Company,1988
12. MODDER, J.J., ELMAGHRABY, S.E., Handbook of Operations Research,vol. I,Reinhold
Company,1978
13. LASDON, L., Teoria optimizării sistemelor mari (traducere din lb. engleză),Ed. Tehnică,
Bucureşti,1975

9. Evaluare
Curentă
Examen final
Atestarea 1
Atestarea 2
30%
30%
40%
Standard minim de performanţă
Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi seminare;
Prezentarea de către studenţii de la secţia cu frecvenţă redusă a lucrării de verificare;
Obţinerea notei minime de „5‖ la fiecare dintre atestări;
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii condiţiilor de aplicare a procedeelor de modelare
constructivă.

F.04.O.0.14. STATISTICA
1. Date despre unitatea de curs/modul
Facultatea
Departamentul
Ciclul de studii
Programul de studiu
Anul de studiu
II (învăţământ cu frecvenţă);
III(învăţământ cu frecvenţă redusă)

Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi
Inginerie şi Management Industrial
Studii superioare de licenţă, ciclul I
841.1. Tehnologii de operare în transport (auto)
Tip de
Categoria
Categoria de
Semestrul
evaluare
formativă
opţionalitate
4
F – unitate de
O - unitate de
5
E
curs de
curs
specialitate
obligatorie

Credite
ECTS
3

2. Timpul total estimat
Total ore în
planul de
învăţământ
zi/fr
90

Din care (zi / fr)
Ore auditoriale

Lucrul individual

Curs

Seminar

Studiul materialului teoretic

Pregătire aplicaţii

30/8

15/4

30/52

15/26

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul
Conform
planului de
învăţământ
Conform
competenţelor

Matematica superioară, microeconomie, macroeconomie
Înţelegerea noţiunilor de funcţie, derivate şi grafice şi indici.

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
Curs

Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector şi calculator.

Seminar

Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector şi calculator.

5. Competenţe specifice acumulate
Competenţe
profesionale

CPL1. Utilizarea conceptelor, principiilor, fenomenelor, metodologiilor din aria ştiinţelor
exacte, tehnologice, economice, sociale, umanitare pentru rezolvarea unor sarcini specifice
ingineriei transporturilor.
CPL2. Organizarea şi gestiunea serviciilor de transport şi expediţie
CPL4 Proiectarea şi gestionarea sistemelor de transport, lanţurilor şi complexelor logistice

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului
Obiectivul
general

Îşi propune să pregătească studenţii pentru înţelegerea complexităţii vieţii economico-sociale.
Sistematizarea şi sintetizarea imensului volum de date şi informaţii care descriu realitatea
economico-socială, ajută la identificarea caracteristicilor esenţiale ale fenomenelor, facilitând
interpretarea interdependenţelor dintre fenomene.
Înţelegerii şi utilizării corecte a metodelor şi tehnicilor de prelucrare statistică a datelor, formarea
deprinderii unor raţionamente economice bazate pe calcule statistice riguroase.

Obiectivele
specifice

- să proiecteze o observare statistică
- să estimeze parametrii unei regresii şi să interpreteze rezultatele
- să stabilească corelaţia între statistica economică şi celelalte discipline economice
- să extindă aplicarea metodelor şi procedeelor statistice în studierea sferei social-economice
- să elaboreze proiecte de studiere a proceselor sau fenomenelor social-economice
- să efectueze agregarea informaţiei la diferite nivele ierarhice să efectueze agregarea informaţiei
în timp.

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului
Numărul de ore
învăţământ
învăţământ
cu
cu frecvenţă
frecvenţă
redusă

Tematica activităţilor didactice
Tematica prelegerilor
T.1 Statistica ca ştiinţă, instrument de cunoaştere şi dirijare a economiei. Noţiuni
fundamentale ale statisticii.
T2. Observarea statistică
T3. Sistematizarea, gruparea şi prezentarea datelor statistice
T4. Indicatorii statistici. Indicatori absoluţi şi relativi
T5. Indicatori ai tendinţei centrale
T6. Indicatori ai împrăştierii (dispersiei) seriilor statistice
T7. Metoda selecţiei (sondajul statistic)
T8. Analiza statistică a nivelului şi variaţiei în timp a fenomenelor
T9. Indicii ca metodă statistică de analiză
T10.Domenii de studiu ale Statisticii Social-Economice
Total prelegeri:
Tematica seminarelor
S1. Observarea statistică.
S2. Sistematizarea, gruparea şi prezentarea datelor statistice.
S3. Indicatorii statistici. Indicatori absoluţi şi relativi
S4.Indicatori ai tendinţei centrale
S5.Indicatori ai împrăştierii (dispersiei) seriilor statistice
S6. Metoda selecţiei (sondajul statistic)
S7. Analiza statistică a nivelului şi variaţiei în timp a fenomenelor (analiza seriilor
cronologice)
S8. Indicii ca metodă statistică de analiză
Total seminare:

2

0.5

3
2
3
3
3
3
3
4
4
30

0.5
0.5
0.5
1
1
1
1
1
1
8

1
1
3
2
3
1
1

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

3
15

0.5
4

8. Referinţe bibliografice
Principale

Suplimentare

Biji E., Baron T., Statistică teoretică şi economică, E.D.P., Bucureşti, 1996;
Biji E., Tovissi L., Statistică teoretică, Lito ASE, Bucureşti, 1995;
Baron T., Statistică teoretică şi economică, ASE, Bucureşti, 1989;
Jaba E., Statstica, Ed. Economică, Bucureşti, 1998;
Isaic-Maniu Al., Grădinaru A., Voineagu V., Mitruţ C, Statistică teoretică şi economică, Ed. Tehnică,
Chişinău, 1994;
6. Andrei T., Stancu S., Statistica; Teorie şi aplicaţie, Ed. ALL, Bucureşti, 1995;
7. Иванов Ю., Экономическая статистика, Mocквa, 1998;
8. Kypc coциологическо-экономической статистики: Учебник для ВУЗОВ, Mocквa, 2000;
9. Al. Isaic-Maniu, C. Mitruţ, V. Voineagu, Statistica pentru managementul afacerilor, Ed. Economică,
Bucureşti, 1995;
10. E. Ţiţan, S. Ghiţă, A. Şuşu-Ţurcan, Statistică Lucrări Aplicative, Ed. Chişinău, Evrica, 2001.
1. Capanu I., Wagner P., Secăreanu C, Statistică macroeconomică, Ed. Economică, Bucureşti, 1997;
2. Capanu I., Anghelache C, Indicatori macroeconomici, Ed. Economică, Bucureşti, 2001;
3. Sora V., Hristache I., Mihăescu C, Demografie şi statistică socială, Ed. Economică, Bucureşti, 1996.
1.
2.
3.
4.
5.

9. Evaluare
Curentă
Atestarea 1
Atestarea 2
30%
30%
Standard minim de performanţă
Prezenţa şi activitatea la prelegeri;
Obţinerea notei minime de „5‖ la fiecare dintre atestări;
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii.

Proiect de an

Examen final

0%

40%

F.05.O.0.15. MANAGEMENT GENERAL
1. Date despre unitatea de curs/modul
Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi
Inginerie şi Management Industrial
Studii superioare de licenţă, ciclul I
841.1. Tehnologii de operare în transport (auto)
Semestrul
Tip de
Categoria
evaluare
formativă
III (învăţământ cu frecvenţă);
V
S – unitate de
III (învăţământ cu frecvenţă
VI
E
curs de
redusă)
specialitate
Facultatea
Departamentul
Ciclul de studii
Programul de studiu
Anul de studiu

Categoria de
opţionalitate
O - unitate de
curs
obligatorie

Credite
ECTS
5

2. Timpul total estimat
Total ore în
planul de
învăţământ
zi/fr
150/150

Ore auditoriale
Curs

Seminar

45/14

30/12

Din care (zi / fr)
Lucrul individual
Proiect de
Studiul materialului
Pregătire aplicaţii
an
teoretic
45/76
30/48

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul
Conform
planului de
învăţământ
Conform
competenţelor

Microeconomia, Macroeconomia şi integrarea europeană, Dezvoltarea industrială mondială,
Drept economic; Metode Economico Matematice
Cunoaşterea noţiunii de venit, profit, cost de producere, proces de producere, venit marginal,
utilitate marginala.

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
Curs
Seminar

Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de tablă, proiector ecran. Nu
vor fi tolerate întârzierile studenţilor, precum şi convorbirile telefonice în timpul cursului.
Studenţii vor perfecta un portofoliu care vor conţine studiile de caz si problemele oferite pe
parcursul semestrului. Fiecare având probleme individuale oferite de profesor.

5. Competenţe specifice acumulate
Competenţe
profesionale

CPL1. Utilizarea conceptelor, principiilor, fenomenelor, metodologiilor din aria ştiinţelor
exacte, tehnologice, economice, sociale, umanitare pentru rezolvarea unor sarcini specifice
ingineriei transporturilor.
CPL2. Organizarea şi gestiunea serviciilor de transport şi expediţie
CPL3. Planificarea, organizarea şi gestionarea exploatării tehnice a mijloacelor de transport
CPL4 Proiectarea şi gestionarea sistemelor de transport, lanţurilor şi complexelor logistice
CPL5. Planificarea, organizarea şi gestionarea transporturilor multimodale, internaţionale,
serviciilor vamale

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului
Obiectivul
general

Obiectivele
specifice

Obiectivele disciplinei constau in examinarea principalelor elemente teoretico-metodologice
caracteristice managementului general. Asimilarea cunostintelor si dezvoltarea dexteritatilor
manageriale reprezinta o pregatire fundamentala pentru conducatori si este necesara pentru
gestionarea eficienta a intreprinderii,
Să înţeleagă şi să efectueze aspectelor teoretice referitor la managementul general;
Să înţeleagă şi să efectueze conceptelor in activitatea manageriala;
Să înţeleagă şi să dezvolta Capabilitatea de a utiliza in practica metodele specifice de
management;
Să înţeleagă şi să poată elabora conceptual metodele generale de management;
Să înţeleagă şi să
dezvolta Abilitati de perfectionare a managementului in cadrul
intreprinderilor.

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului
Tematica activităţilor didactice
Tematica prelegerilor
T1. Conceptul și noțiunea managementului
T2. Managerul și locul său în cadrul organizației

Numărul de ore
învăţământ
învăţământ
cu frecvenţă
cu frecvenţă
redusă
2
3

0,5
1

T3. Evolutia gândirii manageriale
T4. Firma și mediul ambiant al ei
T5. Managementul Comparat
T6. Managementul în Uniunea Europeană
T7. Managementul Japonez
T8. Managementul întreprinderilor din SUA
T9. Elemente de management al firmei în viziunea transnaţională.
T10. Functiile managementului
T11. Procesul si sistemul de management
T12. Subsistemul organizatoric. Organizarea formala si neformala a organizatiei.
T13. Metodele de dirijare
T14. Tipurile principale de structuri organizatorice.
T15. Subsistemul informațional
T16. Decizia manageriala
T17. Metode specifice de management
T18. Tehnice generale de management
Total prelegeri:
Tematica Seminarilor
T1. Conceptul și noțiunea managementului
T2. Managerul și locul său în cadrul organizatiei
T3. Evoluția gândirii manageriale
T4. Firma și mediul ambiant al ei
T5. Managementul Comparat
T6. Managementul în Uniunea Europeană
T7. Managementul Japonez
T8. Managementul întreprinderilor din SUA
T9. Elemente de management al firmei în viziunea transnaţională.
T10. Functiile managementului
T11. Procesul si sistemul de management
T12. Subsistemul organizatoric. Organizarea formala si neformala a organizatiei.
T13. Metodele de dirijare
T14. Tipurile principale de structuri organizatorice.
T15. Subsistemul informational
T16. Decizia manageriala
T17. Metode specifice de management
T18. Tehnice generale de management
Total Seminare:

4
2
2
2
2
2
2
4
2
2
4
4
2
2
2
2
45

1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1,5
1
1
1
1
0,5
0,5
1
1
14

2
2
2
1
2
2
1
1
1
2
1
1
2
2
2
2
2
2
30

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
12

8. Referinţe bibliografice
Principale

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

E. Burduş, Fundamentele Managementului Organizaţiei, Ed. Economică, 1999;
Nicolaescu O., Nicolaescu C., Organizatia si managementul bazat pe cunostinte
Teorie, metodologie, studii de caz si baterii de teste, Ed. Pro Universitaria, 2011
Nicolaescu O., Verbencu I., Fundamentele managementului organizatiei, Ed. Universitara,
2008
Nicolaescu O., Verbencu I., Metodologii manageriale, Ed. Universitara, 2008
Ionescu Gh., Cazan E., Management, Ed. Universitatii de vest, 2007
Lock D., Manualul Gower de management, Ed. Codecs, 2009
Kanter M., Frontierile Managementului, Ed. Meteor Pres, 2006
Drucker P., Managementul viitorului, Ed. Aasab, 2004
Nicolaescu O. Management, Bucuresti, Ed. Economica, 1997
Mescon M., Albert M., Hedouri F., Osnovî Managementa, Moskva, 2006;
Nicolaescu O. Sisteme, metode si tehnici manageriale, Bucuresti, Editura Economica, 2000
Tuturea, Bazele managementului, Bucuresti, 1999
Nicolaescu O. Noutati in managementul international, Bucuresti, Ed. Tehnica, 1993
Rusu Corneliu, Management. Concepţii, metode, tehnici, Bucureşti, 1995;
Zaharia M., Management teorie si aplicatii, Bucuresti, Editura Tehnica, 1993
Managementul intreprinderilor mici si mijlocii, Cluj Napoca, Ed. Risoprint, 1996
Cornescu V., Management, Bucuresti, Ed. ACIAMI, 1997
Ioan Marian Miclăus, Mircea Marian Miclăus – Management general - Bucuresti, -, 2007
Burlacu N., Graur E., Morong A. Comunicarea managerială. Chişinău: ASEM, 2003.

Suplimentar

1.N. Ciornâi, Il, Blaj. Economia firmelor contemporane. Manual universitar.Chişinău,2003.
2.O. Nicolescu. Noutăţi în managementul internaţional. Editura Tehnică, Bucureşti, 2003
3. Nica P. Iftimescu A. Management. Concepte şi aplicaţii.Iaşi: Editura Sedcom Libris, 2004.
4. Hofstede G. Managementul structurilor multiculturale. Bucureşti: Editura Economică, 20066.

9. Evaluare
Curentă
Examen final
Atestarea 1
Atestarea 2
30%
30%
40%
Standard minim de performanţă
Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi seminare;
Obţinerea notei minime de „5‖ la fiecare dintre atestări;
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii condiţiilor de aplicare a procedeelor de modelare
constructivă.

Discipline de formare a abilităţilor şi competenţelor generale
G.01.O.0.16. LIMBA ROMÂNĂ I (alolingvi)
1. Date despre unitatea de curs/modul
Tehnologie şi Management în Industria Alimentară
Limbi Moderne
Studii superioare de licenţă, ciclul I
841.1. Tehnologii de operare în transport (auto)
Tip de
Anul de studiu
Semestrul
Categoria formativă
evaluare
G – discipline de
I (învăţământ cu frecvenţă la
1
formare a abilităţilor şi
zi);
1
E
competenţelor generale
I (învăţământ cu f/r)
Facultatea
Departamentul
Ciclul de studii
Programul de studiu

Categoria de
opţionalitate
O - unitate de
curs
obligatorie

Credite
ECTS
2

2. Timpul total estimat
Total ore în
planul de
învăţământ
zi/fr
60/60

Ore auditoriale
Curs

Seminar

-

30/10

Din care (zi / fr)
Lucrul individual
Proiect de
Studiul materialului
an
teoretic
-

Pregătire aplicaţii
30/50

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul
Conform planului de învăţământ
Conform competenţelor

Abilităţi de cunoaştere şi înţelegere a limbii la nivel elementar
Utilizarea limbajului ca instrument de comunicare orală şi scrisă

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
Lucrări
practice

Suport
tehnic

În procesul de învăţământ, eficienţa învăţării unei limbi depinde de următoarele condiţii:
1. particularităţile individuale ale subiecţilor educaţionali,
2. volumul, calitatea si accesibilitatea cunoştinţelor,
3. transferul de cunoştinţe;
4. exerciţiul;
5. strategiile de predare si învăţare;
6. competenţele morale, profesionale şi pedagogice ale profesorului.
7. caracterul sistemic al procesului de învăţământ.
Pentru prezentarea materialului în sala de curs este nevoie de calculator şi proiector.
Nu vor fi tolerate întârzierile studenţilor, precum şi convorbirile telefonice în timpul cursului.

5. Competenţe specifice acumulate
Competenţe
transversale

CTL2.
CTL3.

1. Competenţa de comunicare într-o limbă străină este alcătuită dintr-un ansamblu de elemente
componente, referitoare la:
• reprezentarea, interpretarea şi înţelegerea realităţii utilizând ca instrument limba;
• receptarea şi comunicarea cunoştinţelor;
 organizarea şi orientarea sau modelarea gândirii şi a comportamentelor.
2. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup. Promovarea spiritului de iniţiativă, dialogului,
cooperării, respectului faţă de ceilalţi.
3. Formarea profesională şi personală continue. Autoevaluarea nevoii de formare profesională
continuă în scopul inserţiei pe piaţa muncii şi al adaptării la dinamica cerinţelor acesteia şi pentru
dezvoltarea personală şi profesională. Utilizarea eficientă a abilităţilor lingvistice şi a cunoştinţelor
de tehnologia informaţiei şi comunicării.

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului
Obiectivul
general
Obiectivele
specifice

Însuşirea unei limbi străine.
De a dezvolta competenţe de comunicare într-o limbă străină;
De a actualiza achiziţiile lingvistice în vederea susţinerii unei expuneri pe marginea unui subiect
de interes general;
De a optimiza actul de comunicare prin introducerea structurilor gramaticale.

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului
Tematica activităţilor didactice
Tematica prelegerilor
Unitatea 1. Importanţa limbii oficiale într-un stat de drept
Unitatea 2. Descrierea mediului universitar
Unitatea 3. Moldova de azi
Unitatea 4. Procedeul de a obţine un loc de muncă
Unitatea 5. Respectarea etichetei lingvistice şi comportamentale în mediul de
afaceri
Unitatea 6. Mijloace de informare în masă
Total ore practice:

Numărul de ore
învăţământ
învăţământ
cu frecvenţă
cu frecvenţă
redusă
6
4
4
6
4

2
2
2
2

6
30

2
10

8. Referinţe bibliografice
Principale

Suplimentare

1. Moscalenco L., Mustea V., Hodinitu E., Curs de limbă română pentru studenţii alolingvi,
Editura ‖Tehnica UTM‖, Chişinău, 2016.
2. Purice M., Guţu V. Limba română în şcolile alolingve. Lumina, 2004.
3. Cristei T., Şepelev G., Mitul cuvântului, Chişinău, Lumina 1998.
4. Nicolaescu-Onofrei L. Limba română pentru alolingvi. Culegere de texte. Ed. Cartier, 2006.
1. Şchiopu C. Limba şi literatura română. Teste integrative de evaluare a competenţelor
lingvistice. Editura Lyceum, 2012.
2. Cartaleanu T. ş.a. Limba şi literatura română. Ghidul profesorului. Ştiinţa, 2003.

9. Evaluare
Curentă
Proiect de an
Examen final
Atestarea 1
Atestarea 2
30%
30%
40%
Standard minim de performanţă
Prezenţa şi activitatea la lucrările practice;
Obţinerea notei minime de „5‖ la fiecare dintre atestări;
Obţinerea notei medie minime de „5‖ la evaluările curente;
Demonstrarea în cadrul examenului final a celor patru competenţe specifice nivelului lingvistic dat.

G.02.O.0.17. LIMBA ROMÂNĂ (alolingvi) II
1. Date despre unitatea de curs/modul
Tehnologie şi Management în Industria Alimentară
Limbi Moderne
Studii superioare de licenţă, ciclul I
841.1. Tehnologii de operare în transport (auto)

Facultatea
Departamentul
Ciclul de studii
Programul de studiu
Anul de studiu

Semestrul

I (învăţământ cu frecvenţă la
zi);
I (învăţământ cu f/r)

2
2

Tip de
evaluare

Categoria
formativă

E

G – discipline de
formare a abilităţilor
şi
competenţelor
generale

Categoria
de
opţionalitate
O - unitate
de curs
obligatorie

Credite
ECTS
-

2. Timpul total estimat
Total ore în
planul de
învăţământ
zi/fr
60/60

Din care
Ore auditoriale
Laborator/
Curs
seminar
30/10

Proiect de
an
-

Lucrul individual
Studiul materialului
Pregătire aplicaţii
teoretic
30/50

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul
Conform planului de învăţământ
Conform competenţelor

Abilităţi de cunoaştere şi înţelegere a limbii la nivel elementar
Utilizarea limbajului ca instrument de comunicare orală şi scrisă

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
Lucrări practice

Suport tehnic

În procesul de învăţământ, eficienţa învăţării unei limbi depinde de următoarele condiţii:
1. particularităţile individuale ale subiecţilor educaţionali,
2. volumul, calitatea si accesibilitatea cunoştinţelor,
3. transferul de cunoştinţe;
4. exerciţiul;
5. strategiile de predare si învăţare;
6. competenţele morale, profesionale şi pedagogice ale profesorului.
7. caracterul sistemic al procesului de învăţământ.
Pentru prezentarea materialului în sala de curs este nevoie de calculator şi proiector.
Nu vor fi tolerate întârzierile studenţilor, precum şi convorbirile telefonice în timpul cursului.

5. Competenţe specifice acumulate
Competenţe
transversale

CTL2.
CTL3.

1. Realizarea a unui portofoliu sau a unei comunicări pentru o conferinţă ştiinţifică cu
utilizarea corectă a surselor bibliografice şi metodelor specifice, în condiţii de autonomie
restrânsă şi asistenţă calificată, precum şi susţinerea acestora cu demonstrarea capacităţii de
posedare a limbii străine în domeniu de specialitate.
2. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup. Promovarea spiritului de iniţiativă, dialogului,
cooperării, respectului faţă de ceilalţi.
3. Formarea profesională şi personală continue. Autoevaluarea nevoii de formare profesională
continuă în scopul inserţiei pe piaţa muncii şi al adaptării la dinamica cerinţelor acesteia şi
pentru dezvoltarea personală şi profesională. Utilizarea eficientă a abilităţilor lingvistice şi a
cunoştinţelor de tehnologia informaţiei şi comunicării.

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului
Obiectivul general
Obiectivele
specifice

A studia terminologia aferentă specialităţii în baza unei selecţii de documente scrise ce
abordează subiecte de specialitate.
A însuşi tehnicile de lucru cu documentul scris în vederea asigurării înţelegerii acestuia:
- reperarea cuvintelor-cheie,
- identificarea echivalentului terminologic în limba maternă,
- definirea unităţilor de vocabular (generic, trăsături conceptuale, destinaţie),
- fixarea structurilor de limbă caracteristice discursului specializat.

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului
Tematica activităţilor didactice

Numărul de ore
învăţământ cu
învăţământ cu
frecvenţă
frecvenţă/red.

Tematica prelegerilor
Unitatea 7. Progresul tehnic
Unitatea 8. Forţele care se opun progresului tehnic
Unitatea 9. Obiectul şi diviziunile mecanicii
Unitatea 10. Studiul organelor de maşini
Unitatea 11. Utilaje şi tehnologii de prelucrare a pieselor metalice
Total ore practice:

6
6
6
6
6
30

2
2
2
2
2
10

8. Referinţe bibliografice
1. Moscalenco L., Mustea V., Hodinitu E., Curs de limbă română pentru studenţii alolingvi,
Editura ‖Tehnica UTM‖, Chişinău, 2016.
2. DEX. Ediţia II-a. Univers enciclopedic, 2003.
3. Nicolaescu-Onofrei L. Limba română pentru alolingvi. Culegere de texte. Ed. Cartier, 2006.
Suplimentare 1. Şchiopu C. Limba şi literatura română. Teste integrative de evaluare a competenţelor lingvistice.
Editura Lyceum, 2012.
2. Cartaleanu T. ş.a. Limba şi literatura română. Ghidul profesorului. Ştiinţa, 2003.
Principale

9. Evaluare
Curentă
Proiect de an
Examen final
Atestarea 1
Atestarea 2
30%
30%
40%
Standard minim de performanţă
Prezenţa şi activitatea la lucrările practice;
Obţinerea notei minime de „5‖ la fiecare dintre atestări;
Obţinerea notei minime de „5‖ la evaluările curente;
Demonstrarea în cadrul examenului final a celor patru competenţe specifice nivelului lingvistic dat.

G.01.O.0.18. EDUCAŢIA FIZICĂ I / G.01.O.0.19. EDUCAŢIA FIZICĂ II
1. Date despre unitatea de curs/modul
Facultatea
Catedra/Departamentul
Ciclul de studii
Programul de studiu
Anul de studiu
II (învăţământ cu frecvenţă);

Energetică şi Inginerie Electrică
Educaţie Fizică şi Sport
Studii superioare de licenţă, ciclul I
841.1. Tehnologii de operare în transport (auto)
Tip de
Categoria
Semestrul
evaluare
formativă
1
G – discipline de
2
formare a abilităţilor
T-testare
şi competenţelor
generale

Categoria de
opţionalitate
O - unitate de
curs
obligatorie

Credite
ECTS
-

2. Timpul total estimat
Din care

Total ore în
planul de
învăţământ

Curs

Practice

60

-

60

Ore auditoriale
Proiect de
an
-

Lucrul individual
Studiul materialului
Pregătire aplicaţii
teoretic
-

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul
Conform
planului de
învăţământ
Conform
competenţelor

Dezvoltarea fizică armonioasă, dobândirea unui potenţial biologic capabil să asigure o stare de
sănătate bună, care să sporească eficienţa şi calitatea activităţilor profesionale sociale viitoare,
formarea unui sistem de cunoştinţe teoretice şi practice (didactice, tehnice, igienice, medicale,
organizatorice)
Învăţarea, consolidarea, perfecţionarea unor deprinderi şi priceperi motrice din anumite ramuri
sportive

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
Lucrări
practice

participarea la probe de evaluare şi la competiţii sportive pentru membrii echipelor
reprezentative: participarea la concursuri de selecţie, la antrenamente colective şi la competiţii.

5. Competenţe specifice acumulate
Competenţe
profesionale





Competenţe
transversale






Iniţierea în teorie şi metodica educaţiei fizice şi sportului;
iniţierea în practicarea unor ramuri sportive: volei, baschet, fotbal, minifotbal, badminton,
atletism, tenis de masă, şah, joc de dame etc.
dezvoltarea calităţilor motrice necesare (rezistenţa, viteza, forţa, supleţe, îndemânare,
abilitatea,relaxarea);
conştientizarea şi importanţa necesităţii practicării sistematice a exerciţiilor fizice;
efecte sanogenetice, sociale la practicarea exerciţiilor fizice;
cunoştinţe şi priceperi metodologice pentru elaborarea unui complex de exerciţii fizice
pentru gimnastica de înviorare, gimnastica în producţie, luând în considerare genul,
dezvoltarea fizică, starea sănătăţii (diagnozei).
autocontrolul la practicarea exerciţiilor fizice

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului
Obiectivul
general
Obiectivele
specifice

Iniţierea şi dezvoltarea calităţilor motrice
- formarea în continuare a cunoştinţelor teoretice şi a priceperilor în domeniul culturii fizice,
- aplicarea lor în menţinerea şi fortificarea stării sănătăţii,
- integrării socio-profesionale a studenţilor;

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului
Tematica lucrărilor practice
Semestru I
L1. Teoria şi metodica Educaţie Fizică. Tehnica securităţii la orele de Educaţie fizică.
L2. Iniţierea în dezvoltarea calităţii motrice – rezistenţa .
L3. Învăţarea, perfecţionarea alergării la rezistenţă în aer liber pe teren variat.

Numărul
de ore
2
2
2

L4. Învăţarea perfecţionarea, dezvoltarea rezistenţei generale în aer liber.
L5. Învăţarea, perfecţionarea elementelor de tehnică şi tactică a jocurilor sportive

2
2

L6. Învăţarea, perfecţionarea, dezvoltarea rezistenţei generale pe teren variat, prin metoda de
competiţie.
L7. Susţinerea testului Cooper

2

L8. Dezvoltarea fizică generală prin exerciţii de forţă la aparate, banca de gimnastică etc., şi mijloace
de atletism.
L9. Susţinerea probelor de control:
- Sărituri în lungime de pe loc (B, F) în centimetri.
- Extinderi de trunchi (B, F) la număr de ori.
L10. Testare:
1.Reţinerea respiraţiei la inspiraţie.
2.Verificarea indicelui de statură şi greutate.
3.Flexibilitatea.
L11. Susţinerea probelor de control:
1.Echilibru în echer 90 0 (F), p.i. şezând pe banca de gimnastică, picioarele în unghi de 45 0
braţele lateral în sec..
2.Flotări (B) – p.i. culcat cu mâinele la nivelul umerilor, îndoirea şi întinderea braţelor la număr
de ori.
L12. Susţinerea probelor de control.
- Tracţiuni în mâini la bara fixă (B) - la număr de ori.
- Sărituri cu coarda (F) în minute.
L13. Pregătirea fizică generală. Dezvoltarea forţei, vitezei, rezistenţe generale. Învăţarea şi
perfecţionarea elementelor tehnico-tactice la mini-fotbal, volei
L14. Pregătirea fizică generală. Dezvoltarea forţei, vitezei, rezistenţei generale. Perfecţionarea
elementelor tehnico-tactice la mini-fotbal, volei.
L15. Totalizare. Recomandări de lucru independent, pentru dezvoltarea fizică generală, dezvoltarea
armonioasă, întărirea sănătăţii, pe parcursul vacanţei de iarnă. Atestarea studenţilor.
Total ore practice:
Semestrul II
L1. Lecţia metodică cu caracter organizatoric. Anunţarea sarcinilor, cerinţelor disciplinei. Normele de
protecţie.
L2. Microlecţie metodică. Pregătirea fizică generală. Dezvoltarea forţei, rezistenţei generale.
L3. Pregătirea fizică generală. Dezvoltarea forţei, rezistenţei generale. Învăţarea şi perfecţionarea
elementelor tehnice – Volei. Verificarea normativului de control: Motricitate 30‖ – (B, F).

2

L4. Pregătirea fizică generală. Dezvoltarea forţei, rezistenţei generale. Învăţarea şi perfecţionarea
elementelor tehnico-tactică – volei.
L5. Pregătirea fizică generală. Dezvoltarea forţei, rezistenţei generale. Învăţarea elementelor tehnice (a
jocului de simplu) – Badminton.
L6. Pregătirea fizică generală. Dezvoltarea forţei, rezistenţei generale. Învăţarea şi perfecţionarea
elementelor tehnice – Badminton, Baschet..
L7. Pregătirea fizică generală. Dezvoltarea forţei, rezistenţei generale. Verificarea normativului de
control :- aşezarea pe un picior, sprijin cu mâna de perete neted – B (n/ori)- aşezarea pe un picior,
stând pe banca de gimnastică, spijin cu mâna de perete neted – F (n/ori).
L8. Pregătirea fizică generală. Dezvoltarea forţei, rezistenţei generale. Învăţarea şi perfecţionarea
elementelor tehnice, tactice la volei.
L9. Pregătirea fizică generală. Dezvoltarea forţei, rezistenţei generale. Testarea normativului de
control: cros – 500m. – F., 1000 m. – B
L10. Învăţarea şi perfecţionarea elementelor tehnico-tactice la baschet. Testarea normativului de
control: alergare – 100m. – B., F., (din startul de jos).
L11. Pregătirea fizică generală. Dezvoltarea forţei, vitezei. Învăţarea şi perfecţionarea elementelor
tehnice la Baschet.
L12. Pregătirea fizică generală. Dezvoltarea forţei, rezistenţei generale, vitezei. Învăţarea şi
perfecţionarea elementelor tehnico-tactice la Baschet, Volei. Verificarea practică la jocurile
sportive
L13. Pregătirea fizică generală. Dezvoltarea forţei, vitezei, rezistenţe generale. Învăţarea şi
perfecţionarea elementelor tehnico-tactice la mini-fotbal, volei. Verificarea practică la jocurile

2

2

2

2

2

2
2
2
30
2
2
2

2
2
2
2

2
2
2
2
2

2

sportive
L14. Pregătirea fizică generală. Dezvoltarea forţei, vitezei, rezistenţei generale. Perfecţionarea
elementelor tehnico-tactice la mini-fotbal, volei. Verificarea practică la jocurile sportive
L15. Totalizare.
Recomandări de lucru independent, pentru dezvoltarea fizică generală, dezvoltarea armonioasă,
întărirea sănătăţii, pe parcursul vacanţei de vară. Atestarea studenţilor.
Total lucrări practice:

2
2

30

8. Referinţe bibliografice

Principale

Suplementare

Toma Badiu. Didactica Educaţiei Fizice. Galaţi, 2003
Nicolae Pop. Teoria şi Metodica Atletismului. Galaţi, 2003
Mircea Dragu Jocuri Motrice. Galaţi, 2003
Pacuraru Alexandru Volei. Curs de specialuzare. Galaţi, 2004
Aşmorin B. Teoria şi metodica fizicescogo vospitania. Prosveşcenie, 1979
Florescu C. Teoria şi metodica educaţiei fizice. Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1980
Grimalischi T., Tolmaciov P., Filipenco E. Ghimnastica. Orhei, 1993
Coman S. Educaţia fizică. Ediţia tehnică, Chişinău 1995
Rusnac P. Sportul studenţesc – 30 ani. UTM, 1994
Chicu V. Jocuri sportive. Bucureşti, 1995
Ucran L. Sportivnaia ghimnastica. FIS Moscova, 1965
Şiclovan I. Teoria antrenamentului sportiv, Editura Sport-Turism, 1977
Orlov L. Ghimnastica, FIS Moscova
Homenco L. Atletism. FIS Moscova, 1974
Scripcenco C., Iliin G. Atletism. Cartea Mold., 1987
Golovina V., Masleacova V. Fizicescoe vospitanie. Vâsşaia Şcola, Moscva, 1983
Rusnac P., Temeliescu L., Cabanov E. Materialele practice şi teoretice folosite la lecţiile de
educaţie fizică. FIP
8. Bubă H., Făcc G. Testâ (v sportivnoi practiche). DDR Berlin, 1966
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

9. Evaluare
Curentă

Colocviu
Atestarea 1
Atestarea 2
15%
15%
70%
Standard minim de performanţă
1. Frecventarea orelor conform orarului;
2. Nota obţinută la compartimentul practic (suma punctelor acumulate la 10 normative de control).
3. Evaluare să efectuiază cu calificativul admis/respins.

G.01.O.0.20 LIMBA STRĂINĂ I
LIMBA ENGLEZĂ (FIMIT)
1. Date despre unitatea de curs/modul
Tehnologie şi Management în Industria Alimentară
Limbi Moderne
Studii superioare de licenţă, ciclul I
841.1. Tehnologii de operare în transport (auto)
Tip de
Categoria
Categoria de
Anul de studiu
Semestrul
evaluare
formativă
opţionalitate
I (învăţământ cu frecvenţă la
1
G – discipline de
O - unitate de
zi);
1
E
formare a abilităţilor
curs
I (învăţământ cu f/r)
şi competenţelor
obligatorie
generale
Facultatea
Catedra/departamentul
Ciclul de studii
Programul de studiu

Credite
ECTS
2

2. Timpul total estimat
Total ore în
planul de
învăţământ

Curs

Seminar

60

-

30/8

Ore auditoriale

Din care (zi / fr)
Lucrul individual
Proiect de
Studiul materialului
Pregătire aplicaţii
an
teoretic
30/52

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul
Conform
planului
de Abilităţi de cunoaştere şi înţelegere a limbii la nivel elementar A2.1
învăţământ
Conform
Utilizarea limbajului ca instrument de comunicare orală şi scrisă
competenţelor

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
Lucrări
practice

Suport
tehnic

În procesul de învăţământ, eficienţa învăţării unei limbi depinde de următoarele condiţii:
1. particularităţile individuale ale subiecţilor educaţionali,
2. volumul, calitatea si accesibilitatea cunoştinţelor,
3. transferul de cunoştinţe;
4. exerciţiul;
5. strategiile de predare si învăţare;
6. competenţele morale, profesionale şi pedagogice ale profesorului.
7. caracterul sistemic al procesului de învăţământ.
Pentru prezentarea materialului în sala de curs este nevoie de calculator şi proiector.
Nu vor fi tolerate întârzierile studenţilor, precum şi convorbirile telefonice în timpul cursului.

5. Competenţe specifice acumulate
Competenţe
transversale

CTL3

Competenţa de comunicare într-o limbă străină este alcătuită dintr-un ansamblu de elemente
componente, referitoare la:
• reprezentarea, interpretarea şi înţelegerea realităţii utilizând ca instrument limba;
• receptarea şi comunicarea cunoştinţelor;
 organizarea şi orientarea sau modelarea gândirii şi a comportamentelor.
Autoevaluarea nevoii de formare profesională continuă în scopul inserţiei pe piaţa muncii şi al
adaptării la dinamica cerinţelor acesteia şi pentru dezvoltarea personală şi profesională. Utilizarea
eficientă a abilităţilor lingvistice şi a cunoştinţelor de tehnologia informaţiei şi comunicării.

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului
Obiectivul
general
Obiectivele
specifice

Însuşirea unei limbi străine.
De a dezvolta competenţe de comunicare într-o limbă străină;
De a actualiza achiziţiile lingvistice în vederea susţinerii unei expuneri pe marginea unui subiect
de interes general;
De a optimiza actul de comunicare prin introducerea structurilor gramaticale.

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului
Numărul de ore
învăţământ cu
învăţământ cu
frecvenţă
frecvenţă
redusă

Tematica activităţilor didactice
Tematica prelegerilor
Unitatea 1. Education
Unitatea 2. Daily Life
Unitatea 3. Work and Business
Unitatea 4. Science and Nature
Unitatea 5. The Physical World
Review
Total ore practice:

5
5
5
5
5
5
30

1,5
1,5
2
1,5
1,5
8

8. Referinţe bibliografice
Principale

1. Terry Phillips and Anna Phillips, ENGLISH SKILLS FOR UNIVERSITY, Garnet Publishing
Ltd., 2011.
2. Glendinning E.H., McEwan J.. Oxford English for Electronics. Oxford University Press.
Suplimentare 1. Oxford Advanced Learner’s Dictionary. International Student’s Edition, Oxford University
Press, 2000.

9. Evaluare
Curentă
Proiect de an
Examen final
Atestarea 1
Atestarea 2
30%
30%
40%
Standard minim de performanţă
Prezenţa şi activitatea la lucrările practice;
Obţinerea notei minime de „5‖ la fiecare dintre atestări;
Obţinerea notei minime de „5‖ la evaluările curente;
Demonstrarea în cadrul examenului final a celor patru competenţe specifice nivelului lingvistic A2.2.

LIMBA FRANCEZĂ (FIMIT)
1. Date despre unitatea de curs/modul
Facultatea
Departamentul
Ciclul de studii
Programul de studiu
Anul de studiu
I (învăţământ cu frecvenţă la zi);
I (învăţământ cu f/r)

Tehnologie şi Management în Industria Alimentară
Limbi Moderne
Studii superioare de licenţă, ciclul I
841.1. Tehnologii de operare în transport (auto)
Tip de
Semestrul
Categoria formativă
evaluare
G – discipline de
1
E
formare a abilităţilor şi
1
competenţelor generale

Categoria de
opţionalitate
O - unitate de
curs obligatorie

Credite
ECTS
2

2. Timpul total estimat
Total ore în
planul de
învăţământ
60

Ore auditoriale
Laborator/
Curs
seminar
30 / 8

Din care (zi / fr)
Lucrul individual
Proiect de
Studiul materialului
Pregătire aplicaţii
an
teoretic
30/52

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul
Conform
planului de
învăţământ
Conform
competenţelor

Abilităţi de cunoaştere şi înţelegere a limbii la nivel elementar A2.1
Utilizarea limbajului ca instrument de comunicare orală şi scrisă

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
Lucrări
practice

În procesul de învăţământ, eficienţa învăţării unei limbi depinde de următoarele condiţii:
1. particularităţile individuale ale subiecţilor educaţionali,
2. volumul, calitatea si accesibilitatea cunoştinţelor,
3. transferul de cunoştinţe;

Suport
tehnic

4. exerciţiul;
5. strategiile de predare si învăţare;
6. competenţele morale, profesionale şi pedagogice ale profesorului.
7. caracterul sistemic al procesului de învăţământ.
Pentru prezentarea materialului în sala de curs este nevoie de calculator şi proiector.
Nu vor fi tolerate întârzierile studenţilor, precum şi convorbirile telefonice în timpul cursului.

5. Competenţe specifice acumulate
Competenţe
transversale

CTL3

Competenţa de comunicare într-o limbă străină este alcătuită dintr-un ansamblu de elemente
componente, referitoare la:
• reprezentarea, interpretarea şi înţelegerea realităţii utilizând ca instrument limba;
• receptarea şi comunicarea cunoştinţelor;
 organizarea şi orientarea sau modelarea gândirii şi a comportamentelor.
Autoevaluarea nevoii de formare profesională continuă în scopul inserţiei pe piaţa muncii şi al
adaptării la dinamica cerinţelor acesteia şi pentru dezvoltarea personală şi profesională. Utilizarea
eficientă a abilităţilor lingvistice şi a cunoştinţelor de tehnologia informaţiei şi comunicării.

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului
Obiectivul
general
Obiectivele
specifice

Însuşirea unei limbi străine.
De a dezvolta competenţe de comunicare într-o limbă străină;
De a actualiza achiziţiile lingvistice în vederea susţinerii unei expuneri pe marginea unui subiect
de interes general;
De a optimiza actul de comunicare prin introducerea structurilor gramaticale.

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului
Numărul de ore
învăţământ
învăţământ cu
cu
frecvenţă
frecvenţă
redusă

Tematica activităţilor didactice
Tematica prelegerilor
Unitatea 1. L’IMOBILIER
Unitatea 2. LES LIEUX
Unitatea 3. AU BUREAU
Unitatea 4. L’ENTREPRISE
Unitatea 5. LE BRICOLAGE
Unitatea 6. LA FAC
Unitatea 7. LA VILLE
Unitatea 8. DOSSIER D’RMBAUCHE
Total ore practice:

4
4
4
3
4
4
4
3
30

1
1
1
1
1
1
1
1
8

8. Referinţe bibliografice
1. Miquel C., Vite et Bien 1, méthode rapide pour adultes, A1-A2, CLE International, 2009, 192
p.
2. Dubois A.-L., Tauzin B, Objectif Express1Le monde professionnel en français, A1-A2,
Hachette, 2013, 192 p.
3. Le Nouveau Petit Robert, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française,
Dictionnaires Le Robert, 1993, réimpression février 2001.
Suplimentare 1. Francais Langue seconde. Debutant II. Lecons 9-16. Montreal, Quebec, Canada, 2006.
2. Christian Lavenne, Studio 100 méthode de francais, Paris, 2006.
Principale

9. Evaluare
Curentă
Proiect de an
Examen final
Atestarea 1
Atestarea 2
30%
30%
40%
Standard minim de performanţă
Prezenţa şi activitatea la lucrările practice;
Obţinerea notei minime de „5‖ la fiecare dintre atestări;
Obţinerea notei minime de „5‖ la evaluările curente;
Demonstrarea în cadrul examenului final a celor patru competenţe specifice nivelului lingvistic A2.2.

G.02.O.0.21. LIMBA STRĂINĂ II
LIMBA ENGLEEZĂ (FIMIT)
1. Date despre unitatea de curs/modul
Facultatea
Departamentul
Ciclul de studii
Programul de studiu
Anul de studiu
I (învăţământ cu frecvenţă);
I (învăţământ cu f/r)

Tehnologie şi Management în Industria Alimentară
Limbi Moderne
Studii superioare de licenţă, ciclul I
841.1. Tehnologii de operare în transport (auto)
Tip de
Categoria de
Semestrul
Categoria formativă
evaluare
opţionalitate
G – discipline de
2
O - unitate de
formare a abilităţilor şi curs obligatorie
E
2
competenţelor generale

Credite
ECTS
2

2. Timpul total estimat
Din care (zi/fr)

Total ore în
planul de
învăţământ

Curs

Seminar

60

-

30/8

Ore auditoriale
Proiect de
an
-

Lucrul individual
Studiul materialului
Pregătire aplicaţii
teoretic
30/52

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul
Conform planului de învăţământ
Conform competenţelor

Abilităţi de cunoaştere şi înţelegere a limbii la nivel A2.2
Utilizarea limbajului ca instrument de comunicare orală şi scrisă

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
Lucrări
practice

Suport
tehnic

În procesul de învăţământ, eficienţa învăţării unei limbi depinde de următoarele condiţii:
1. particularităţile individuale ale subiecţilor educaţionali,
2. volumul, calitatea si accesibilitatea cunoştinţelor,
3. transferul de cunoştinţe;
4. exerciţiul;
5. strategiile de predare si învăţare;
6. competenţele morale, profesionale şi pedagogice ale profesorului.
7. caracterul sistemic al procesului de învăţământ.
Pentru prezentarea materialului în sala de curs este nevoie de calculator şi proiector.
Nu vor fi tolerate întârzierile studenţilor, precum şi convorbirile telefonice în timpul cursului.

5. Competenţe specifice acumulate
Competenţe
transversale

CTL3

Competenţa de comunicare într-o limbă străină este alcătuită dintr-un ansamblu de elemente
componente, referitoare la:
• reprezentarea, interpretarea şi înţelegerea realităţii utilizând ca instrument limba;
• receptarea şi comunicarea cunoştinţelor;
 organizarea şi orientarea sau modelarea gândirii şi a comportamentelor.
Autoevaluarea nevoii de formare profesională continuă în scopul inserţiei pe piaţa muncii şi al
adaptării la dinamica cerinţelor acesteia şi pentru dezvoltarea personală şi profesională. Utilizarea
eficientă a abilităţilor lingvistice şi a cunoştinţelor de tehnologia informaţiei şi comunicării.

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului
Obiectivul
general
Obiectivele
specifice

A studia terminologia aferentă specialităţii în baza unei selecţii de documente scrise ce abordează
subiecte de specialitate.
A însuşi tehnicile de lucru cu documentul scris în vederea asigurării înţelegerii acestuia:
- reperarea cuvintelor-cheie,
- identificarea echivalentului terminologic în limba maternă,
- definirea unităţilor de vocabular (generic, trăsături conceptuale, destinaţie),
- fixarea structurilor de limbă caracteristice discursului specializat.

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului
Tematica activităţilor didactice

Numărul de ore
învăţământ cu
învăţământ cu
frecvenţă
frecvenţă/red.

Tematica prelegerilor
Unitatea 1. Introduction to the car
Unitatea 2. The exterior of the car
Unitatea 3. The interior of the car
Unitatea 4. Under the bonnet
Unitatea 5. Performance and technical specifications
Unitatea 6. Safety
Unitatea 7. Design
Unitatea 8. Future trends
Review
Total ore practice:

4
3
4
3
4
3
4
3
2
30

1
1
1
1
1
1
1
1
8

8. Referinţe bibliografice
Principale

1. Marie Kavanagh, English for the Automobile Industry. Oxford Business English. Express series.
2011.
2. Tompson and Martinet, Grammar in use. Oxford University Press, updated edition, 2013.
Suplimentare 1. Oxford Advanced Learner’s Dictionary. International Student’s Edition, Oxford University
press, 2000.
2. Methold K., Waters D., Understanding Technical English, Longman, Oxford, 1984.

9. Evaluare
Curentă
Proiect de an
Examen final
Atestarea 1
Atestarea 2
30%
30%
40%
Standard minim de performanţă
Prezenţa şi activitatea la lucrările practice;
Obţinerea notei minime de „5‖ la fiecare dintre atestări;
Obţinerea notei medie minime de „5‖ la evaluările curente;
Demonstrarea în cadrul examenului final a celor patru competenţe specifice nivelului lingvistic dat.

LIMBA FRANCEZĂ (FIMIT)
1. Date despre unitatea de curs/modul
Facultatea
Departamentul
Ciclul de studii
Programul de studiu
Anul de studiu
I (învăţământ cu frecvenţă);
I (învăţământ cu f/r)

Tehnologie şi Management în Industria Alimentară
Limbi Moderne
Studii superioare de licenţă, ciclul I
841.1. Tehnologii de operare în transport (auto)
Tip de
Semestrul
Categoria formativă
evaluare
G – discipline de
2
formare a abilităţilor şi
E
2
competenţelor generale

Categoria de
opţionalitate
O - unitate de
curs obligatorie

Credite
ECTS

2. Timpul total estimat
Total ore în
planul de
învăţământ

Curs

Seminar

60

-

30/8

Ore auditoriale

Din care (zi/fr)
Lucrul individual
Proiect de
Studiul materialului
Pregătire aplicaţii
an
teoretic
30/52

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul
Conform
planului de
învăţământ
Conform
competenţelor

Abilităţi de cunoaştere şi înţelegere a limbii la nivel A2.2
Utilizarea limbajului ca instrument de comunicare orală şi scrisă

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
Lucrări
practice

În procesul de învăţământ, eficienţa învăţării unei limbi depinde de următoarele condiţii:
1. particularităţile individuale ale subiecţilor educaţionali,
2. volumul, calitatea si accesibilitatea cunoştinţelor,

2

Suport tehnic

3. transferul de cunoştinţe;
4. exerciţiul;
5. strategiile de predare si învăţare;
6. competenţele morale, profesionale şi pedagogice ale profesorului.
7. caracterul sistemic al procesului de învăţământ.
Pentru prezentarea materialului în sala de curs este nevoie de calculator şi proiector.
Nu vor fi tolerate întârzierile studenţilor, precum şi convorbirile telefonice în timpul cursului.

5. Competenţe specifice acumulate
Competenţe
transversale

Competenţa de comunicare într-o limbă străină este alcătuită dintr-un ansamblu de elemente
componente, referitoare la:
• reprezentarea, interpretarea şi înţelegerea realităţii utilizând ca instrument limba;
• receptarea şi comunicarea cunoştinţelor;
 organizarea şi orientarea sau modelarea gândirii şi a comportamentelor.
Autoevaluarea nevoii de formare profesională continuă în scopul inserţiei pe piaţa muncii şi al
adaptării la dinamica cerinţelor acesteia şi pentru dezvoltarea personală şi profesională.
Utilizarea eficientă a abilităţilor lingvistice şi a cunoştinţelor de tehnologia informaţiei şi
comunicării.

CTL3

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului
A studia terminologia aferentă specialităţii în baza unei selecţii de documente scrise ce abordează
subiecte de specialitate.
A însuşi tehnicile de lucru cu documentul scris în vederea asigurării înţelegerii acestuia:
- reperarea cuvintelor-cheie,
- identificarea echivalentului terminologic în limba maternă,
- definirea unităţilor de vocabular (generic, trăsături conceptuale, destinaţie),
- fixarea structurilor de limbă caracteristice discursului specializat.

Obiectivul
general
Obiectivele
specifice

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului
Tematica activităţilor didactice
Tematica prelegerilor
Unitatea 1. Mécanique
Unitatea 2. L’automobile, confort et sécurité
Unitatea 3. Systèmes de guidages des voitures
Unitatea 4. Systèmes de sécurité des automobiles
Unitatea 5. Systèmes de détection
Unitatea 6. Les métaux et les alliages
Unitatea 7. Les robots industriels
Unitatea 8. Transports et environnement
Total ore practice:

Numărul de ore
învăţământ cu
învăţământ cu
frecvenţă
frecvenţă/red.
4
3
4
4
4
3
4
4
30

8. Referinţe bibliografice
Principale

Suplimentar
e

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.

Anne Akyuz, Exercices de vocabulaire en contexte, Paris, 2006.
Claire Leroy-Miquel, Vocabulaire progressif du francais, CLE International , 2004.
Christian Lavenne, Studio 100 méthode de francais, Paris, 2006.
Nouveau Larousse encyclopedique, Paris, 2006.
Lili Chirvai, Curs de limba franceza pentru anul intii al facultatii de mecanica, Cluj, 2000
Claire Miquel, Vite et Bien, Méthode rapide pour adultes, CLE International, 2009.
Jean-Luc Perfornis, français.com, Méthode de français professionnel et des affaires, CLE
International, Paris 2002
3. Girardet J., Cridlig J-M., Panorama, Méthode de français, CLE International, 2001.

9. Evaluare
Curentă
Proiect de an
Examen final
Atestarea 1
Atestarea 2
30%
30%
40%
Standard minim de performanţă
Prezenţa şi activitatea la lucrările practice;
Obţinerea notei minime de „5‖ la fiecare dintre atestări;
Obţinerea notei medie minime de „5‖ la evaluările curente;
Demonstrarea în cadrul examenului final a celor patru competenţe specifice nivelului lingvistic dat.

1
1
1
1
1
1
1
1
8

G.01.O.0.22. TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE
1. Date despre unitatea de curs/modul
Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi
Transporturi
Studii superioare de licenţă, ciclul I
841.1. Tehnologii de operare în transport (auto)
Tip de
Categoria
Semestrul
evaluare
formativă

Facultatea
Departamentul
Ciclul de studii
Programul de studiu
Anul de studiu
I (învăţământ cu frecvenţă)

I

E

G - generală

I (învăţământ cu frecvenţă
redusă)

I

E

G - generală

Categoria de
opţionalitate
O - unitate de
curs obligatorie
O - unitate de
curs obligatorie

Credite
ECTS
4
4

2. Timpul total estimat
Total ore în planul de
învăţământ
Cu frecventa
Cu frecventa
redusa

Ore auditoriale
Curs

Laborator

120

30

30

120

6

10

Din care
Lucrul individual
Studiul materialului
Proiect de an
teoretic
30
-

54

Pregătire aplicaţii
30
50

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul
Conform
planului de
învăţământ
Conform
competenţelor

Matematica, Fizica, Limba Engleză.
Utilizarea conceptelor, principiilor, fenomenelor, metodologiilor din aria ştiinţelor exacte, tehnice
şi tehnologice, pentru rezolvarea unor sarcini specifice conceperii şi realizării formei estetice a
unui produs industrial.

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
Curs

Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este necesar un proiector şi un calculator
conectat la internet. Nu va fi tolerată perturbarea bunei desfăşurări a cursului de către studenţii
care întârzie şi cei care au apeluri telefonice.

Laborator/
seminar

Studenţii vor perfecta rapoarte conform condiţiilor impuse de indicaţiile metodice. Termenul de
predare a lucrării de laborator – o săptămână după efectuarea acesteia.

5. Competenţe specifice acumulate
Competenţe
profesionale

CPL1. Utilizarea conceptelor, principiilor, fenomenelor, metodologiilor din aria ştiinţelor exacte,
tehnologice, economice, sociale, umanitare pentru rezolvarea unor sarcini specifice ingineriei
transporturilor.
CPL2. Organizarea şi gestiunea serviciilor de transport şi expediţie
CPL4 Proiectarea şi gestionarea sistemelor de transport, lanţurilor şi complexelor logistice
CPL5. Planificarea, organizarea şi gestionarea transporturilor multimodale, internaţionale,
serviciilor vamale şi de expediţii în conformitate cu prevederile actelor normative internaţionale şi
naţionale

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului
Obiectivul
general
Obiectivele
specifice

Formarea şi dobândirea de către studenţi a unui ansamblu integrat de cunoştinţe şi abilităţi tehnice
necesare pentru a instala şi întreţine calculatorul personal şi pentru a gestiona corect sistemele de
operare şi aplicaţiile care rulează pe acesta.
 înţelegerea construcţiei unui calculator personal şi a funcţiilor componentelor acestuia;
 diagnosticarea corectă şi repararea anumitor probleme hardware;
 familiarizarea studenţilor cu procedurile pentru instalarea şi actualizarea celor mai utilizate
sisteme de operare şi aplicaţii;
 folosirea uneltelor de sistem pentru depanarea şi repararea sistemelor de operare.

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului
Nr. de ore
înv. cu
frecv.
frecv.
redusa

Tematica activităţilor didactice
Tematica prelegerilor
T1. Introducere în domeniul calculatoarelor personale
1.1. Sisteme informatice personale.
1.2. Selectarea componentelor de schimb pentru calculatoare.
1.3 Configuraţii pentru computere specializate.
T2. Proceduri de laborator şi folosirea instrumentelor.
2.1. Proceduri de siguranţă în laborator.
2.2. Utilizarea adecvată a instrumentelor..
T3. Asamblarea Calculatorului.
3.1. Instalarea componentelor Calculatorului.
3.2. Pornirea calculatorului. Instalarea şi configurarea BIOS-ului sau UEFI.
3.3. Îmbunătăţirea şi configurarea unui computer personal.
T4. Prezentarea generală a întreţinerii preventive.
4.1. Întreţinere preventivă. 4.2. Procesul de depanare..
T5. Sisteme de Operare
5.1. Sisteme de operare moderne. 5.2 Instalarea sistemului de operare.
5.3 Interfaţa grafică de interacţiune cu utilizatorul (GUI) pentru sistemul de operare Windows
şi panoul de control. 5.4 Virtualizarea pe partea de client.
5.5 Tehnici comune de întreţinere preventivă pentru sisteme de operare.
5.6 Procesul de bază al depanării pentru sistemele de operare..
T6. Reţele
6.1 Principiile reţelisticii. 6.2. Tipuri de reţele. 6.3. Tehnologii şi Concepte de bază ale reţelisticii.
6.4 Componentele fizice ale unei reţele. 6.5 Topologii de reţele. 6.6 Standarde Ethernet.
6.7 Modelele de Date OSI şi TCP/IP. 6.8 Conexiunea între calculator şi reţea.
6.9. Tehnologii de conectare. 6.10 Procesul de bază al depanării pentru Reţele.
T7. Laptopuri şi dispozitive mobile
7.1 Componentele laptopului. 7.2 Alimentarea laptopului. 7.3. Tehnologii de comunicare fără fir
pentru laptop-uri. 7.4 Componentele hardware ale unui laptop şi configurarea şi instalarea
acestora. 7.5 Tehnici de întreţinere preventivă pentru laptop-uri.
7.6 Procesul de bază al depanării pentru laptop-uri. 7.7. Prezentarea Generală a componentele
hardware ale dispozitivelor mobile. 7.8 Conectivitatea la reţea.
7.9. Procesul de bază pentru depanarea dispozitivelor mobile.
T8. Imprimante
8.1. Tipuri de imprimante. Caracteristici comune. 8.2. Instalarea şi configurarea imprimantelor.
8.3. Partajarea imprimantelor. 8.4. Tehnici de întreţinere preventivă pentru imprimante.
8.5. Procesul de bază al depanării pentru imprimante.
T9. Securitate
9.1 Ameninţări de securitate. 9.2. Proceduri de securitate. 9.3 Tehnici obişnuite de întreţinere
preventivă pentru securitate. 9.4 Procesul de bază de depanare pentru securitate.

2

0,5

2

0,5

4

0,5

2

0,5

6

1

6

1

4

1

2

0,5

2

0,5

Total prelegeri

30

6

LL1. Legea lui Ohm.
LL2. Folosirea unui multimetru şi a unui examinator de surse de alimentare .
LL3. Dezasamblarea calculatorului.
LL4. Instalarea componentelor calculatorului.
LL5. Pornirea calculatorului şi configurarea BIOS-ului sau UEFI.
LL6. Gestiunea Sarcinilor (proceselor) şi crearea conturilor de utilizator în Windows 7/8/10.
LL7. Gestionarea unităţilor dispozitivelor cu aplicaţia Managerul de Dispozitive din
Windows 7/8/10. LL8. Monitorizarea şi gestiunea resurselor de sistem şi întreţinerea
discului dur în Windows 7/8/10. LL9. Lucrul cu comenzile din linia de comandă.
Utilitare pentru Linia de Execuţie (Run Line). LL10. Instalarea calculatorului personal
virtual.
LL11. Folosirea instrumentului de restaurare a sistemului din Windows 7/8/10

2

1

4

1

4

1

8

2

Tematica lucrărilor de laborator

LL12. Configurarea unei plăci de reţea pentru utilizarea DHCP în Windows 7/8/10.
LL13. Construirea cablurilor UTP directe şi inversoare.
LL14. Conectarea la un router pentru prima dată. Partajaţi un director, creaţi un Grup local şi
referenţiaţi o unitate de reţea în Windows 7/8/10.
LL15. Instalarea componentelor hardware ale unui laptop şi configurarea acestora.
LL16. Instalarea unei imprimante în Windows 7/8/10.
LL17. Partajarea unei imprimante în Windows 7/8/10.
LL18. Securizarea conturilor, datelor şi calculatoarelor în Windows 7/8/10.
Total lucrări de laborator

6

2

2

1

2

1

2
30

1
10

8. Referinţe bibliografice
Principale
Suplimentar

1.
2.
1.
2.
3.

https://www.netacad.com
http://www.free-computer-tutorials.net
David Pogue. Windows 7: The Missing Manual. 1st Edition, O’Reilly Media, USA 2010,855p.
Andy Rathbone. Windows 8.1 for dummies. 1st Edition, John Wiley&Sons, USA 2013, 397 p.
Woody Leonhard. Windows 10 all-in-one for dummies. 2nd Edition, John Wiley&Sons USA
2016, 950 p.

9. Evaluare
Curentă
Proiect de an
Atestarea 1
Atestarea 2
30%
30%
Standard minim de performanţă
Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări de laborator;
Obţinerea notei minime de „5‖ la fiecare dintre atestări şi lucrări de laborator;
Susţinerea examenului final la un scor de 75%.

Examen final
40%

G.05.O.0.23. SISTEME INFORMAŢIONALE ŞI TEHNICI DE COMUNICARE
1. Date despre program
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Instituţia de învăţămînt superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul general de studii
Domeniul de formare profesională
Programul de studii superioare de licenţă

Universitatea Tehnică a Moldovei
Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi
Transporturi
84 Servicii Transport
841 Servicii Transport
841.1. Tehnologii de operare în transport (auto)

2. Date despre unitatea de curs
Denumirea unităţii de curs
Sisteme informaţionale şi tehnici de comunicare
Total ore în planul
Credite
Codul
Categoria unităţii de curs
Semestrul, zi/fr
de învăţământ
(ECTS)
G.05.O.0.23
180
6
G - generală
5/9
2.2
Tipuri de activităţi:
Ore de contact direct, zi/fr
Studiul individual
a) Prelegeri
60/12
45/77
b) Seminar
30/14
45/77
2.3
Responsabilitatea pentru unitatea de curs
Departamentul
Titularul responsabil
Cadre didactice implicate
Transporturi
Elena BIVOL, lect.univ.
2.1

3. Integrarea unităţii de curs în programul de studii superioare de licenţă
Unitatea de curs ―Sisteme informaţionale şi tehnici de comunicare‖ este o disciplină de formare a abilităţilor şi
competenţelor generale orientat spre formarea competenţei profesionale de specialitate:
CPL4 Proiectarea şi organizarea traficului rutier durabil, sigur şi ecologic
CPL5. Planificarea şi organizarea activităţii de lansare afacerii pe piaţa serviciilor de transport rutier, precum şi
managementul eficient întreprinderii în conformitate cu prevederile actelor normative internaţionale şi naţionale
CPL6. Gestiunea eficientă activităţii economico-financiară a întreprinderilor de transport auto
CT3. Autoevaluarea nevoii de formare profesională continuă în scopul inserţiei pe piaţa muncii şi al adaptării la
dinamica cerinţelor acesteia şi pentru dezvoltarea personală şi profesională. Utilizarea eficientă a abilităţilor
lingvistice şi a cunoştinţelor de tehnologia informaţiei şi comunicării

4. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul
4.1

Conform
planului de
învăţămînt

4.2

Conform
competenţelor

Planul de învăţămînt asigură parcurgerea disciplinelor şi formarea la studenţii
cunoştinţelor şi abilităţilor după cum urmează: a) la discipline fundamentale –
matematica superioară, fizica, statistica; b) la disciplinele generale – tehnologii
informaţionale; c) la disciplini socio-umane – managementul resurselor umane; drept
economic; d) la discipline de specialitate –complexul de transport, legislaţia de
transporturi.
CPL2. Organizarea şi gestiunea serviciilor de transport şi expediţie
CPL4 Proiectarea şi gestionarea sistemelor de transport, lanţurilor şi complexelor
logistice
CPL5. Planificarea, organizarea şi gestionarea transporturilor multimodale,
internaţionale, serviciilor vamale şi de expediţii în conformitate cu prevederile actelor
normative internaţionale şi naţionale
CPL6. Managementul eficient al activităţii economico-financiară în cadrul firmelor de
transport şi expediţie
CT3. Autoevaluarea nevoii de formare profesională continuă în scopul inserţiei pe piaţa
muncii şi al adaptării la dinamica cerinţelor acesteia şi pentru dezvoltarea personală şi
profesională. Utilizarea eficientă a abilităţilor lingvistice şi a cunoştinţelor de
tehnologia informaţiei şi comunicării.

5. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
5.1

Prelegeri

5.2

Seminar

Metode şi procedee: prelegerea interactivă, problematizarea, brainstorming-ul,
expunere, cascada ideilor, dezbatere
Mijloace de instruire: tablă, markere, laptop, proiector, internet
Forme de activitate: frontală
Metode şi procedee: explicaţia, studiu de caz, dezbaterea brainstorming, brainwriting,
fishbowl.
Mijloace de instruire: tablă, carioci, laptop, proiector
Forme de activitate: frontală, individuală, perechi, grupuri.

6. Obiectivul principal al unităţii de curs
Formarea unui ansamblu integrat de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini dobândite de studenţi în scopul realizării
la nivel calitativ a atribuţiilor şi a sarcinilor profesionale cu privire la comunicarea general umană şi
organizaţională în cadrul întreprinderii de transport.
Analiza tehnologiilor informaţionale utilizate în organizarea procesului de transport şi posibilităţile de lărgire a
spectrului de posibilităţi oferite de către acestea în scopul implementării lor în organizarea optimă şi maxim
eficientă în cadrul proceselor de organizare a activităţii de transport.

7. Finalităţile de studiu
Studentul va fi capabil să aplice tehnici de persuadare, aplanare a conflictelor, comunicare publică, să
elaboreze o prezentare electronică şi o serie de documente utilizate în corespondenţa generală a întreprinderii de
transport; să efectueze activităţi de planificare, organizare şi gestionare a proceselor de transport rutier de mărfuri
şi persoane cu aplicarea practică a tehnologiilor inovaţionale.

8. Conţinutul unităţii de curs
8.1. Planul tematic şi repartizarea orelor de curs teoretic
Conţinuturi
Modulul: Tehnici de comunicare
Tema 1: Comunicarea organizaţională – noţiuni generale
1.1. Introducere în noţiunile de bază ale comunicării;
1.2. Trăsături definitorii ale comunicării organizaţionale;
1.3. Informare versus comunicare;
1.4. Deosebirile dintre sistemul de informare şi planul de comunicare;
1.5. Tipologia comunicării organizaţionale
Tema 2: Imaginea organizaţiei în contextul comunicării
2.1. Definirea termenului de imagine organizaţională;
2.2. Componentele imaginii organizaţionale;
2.3. Factorii ce influenţează imaginea organizaţională
Tema 3: Tehnici de comunicare verbală, nonverbală şi scrisă
3.1. Componentele comunicării verbale;
3.2. Şedinţele – reguli de comunicare eficientă;
3.3. Prezentarea publică - momente-cheie.
Tema 4: Tehnici de comunicare nonverbale
4.1. Proxemica
4.2. Postura;
4.3. Mimica;
4.4. Gestica.
Tema 5: Tehnici de comunicare scrisă
5.1. Importanţa activităţii de corespondenţă;
5.2. Clasificarea corespondenţei;
5.3. Circulaţia corespondenţei;
5.4. Înregistrarea şi datarea corespondenţei;
5.5. Termenul şi procedura de pregătire a altelor spre păstrare;
5.6. Recomandări cu privire la aspectul corespondenţei;
5.7. Reguli de redactare a corespondenţei.
Tema 6: Documentele necesare pentru interviul de angajare
6.1. Structura şi tipurile de C.V.-uri;
6.2. Structura şi redactarea scrisorii de motivaţie (de intenţie);
6.3. Elementele de bază ale scrisorii de recomandare şi ale scrisorii de referinţă.

nr. de ore
zi
fr

4

0,5

2

0,5

4

1

4

0,5

4

0,5

4

1

Tema 7: Documente de circulaţie internă şi externă în organizaţie
7.1. Scrisoarea oficială şi comercială – reguli de redactare;
7.2. Invitaţia – structura;
7.3. Cereri adresate de persoanele fizice şi juridice;
7.4. Adeverinţa – structură şi redactare;
7.5. Nota informativă şi explicativă – structură şi redactare;
7.6. Tipuri de declaraţii;
7.7. Tipuri de contracte;
7.8. Procesul-verbal – elementele de bază;
7.9. Structura şi redactarea raportului şi dării de seamă;
7.10. Corectitudinea întocmirii unei procuri şi delegaţii;
7.11. Elementele definitorii ale cererii de ofertă, ofertei şi comenzii;
7.12. Reclamaţia şi răspunsul la reclamaţie – structură şi redactare.
Tema 8: Tehnici de aplanare a conflictelor
8.1. Definirea noţiunii de conflict;
8.2. Cauzele conflictului;
8.3. Funcţiile conflictului;
8.4. Tipologia conflictelor;
8.5. Strategii şi tehnici de soluţionare a conflictelor;
8.5. Stiluri manageriale de dezamorsare a conflictelor.
Modulul: Tehnologii informaţionale în transport
Tema 1: Fluxurile şi sistemele informaţionale
1.1. Fluxurile informaţionale şi tipurile lor;
1.2. Sistemele informaţionale şi clasificarea lor;
1.3. Principiile de formare a sistemelor informaţionale în logistică;
1.4. Clasificarea mijloacelor de identificare electronică.
Tema 2: Tehnologiile informaţionale în lanţul de distribuire
2.1. Cerinţele generale pentru codurile de bară;
2.2. Simbolurile liniare şi bidimensionale;
2.3. Marcaje de transport cu cod de bare;
2.4. Urmărirea automatizată a încărcăturilor;
2.5. Tehnologiile electronice de asigurare a documentelor necesare în transport.
Tema 3: Identificarea în spaţiu a mijlocului de transport
3.1. Monitorizarea mijloacelor de transport;
3.2. Determinarea directă şi indirectă a locaţiei mijloacelor de transport;
3.3. Sisteme de navigaţie prin satelit;
3.4. Localizarea unui obiect în mişcare prin utilizarea staţiilor de emisie terestre.
Tema 4: Gestionarea operaţională a transportului de mărfuri
4.1. Tehnologia elaborării rutelor de livrare a mărfurilor;
4.2. Sistemele de dirijare a operaţiilor de transport;
4.3. Sistemele de control a consumului de combustibil;
4.4. Controlul parametrilor de funcţionare a mijlocului de transport;
4.5. Sistemele de gestiune operaţiilor de prelucrare, manevrare a încărcăturilor.
Tema 5: Identificarea mijloacelor de transport auto în sistemul de gestiune global al
traficului rutier
5.1. Înregistrarea automată non-contact a autovehiculelor;
5.2. Plata pentru drumuri;
5.3. Tehnologiile informaţionale în gestionarea traficului rutier.
Tema 6: Tehnologiile informaţionale în transportul public de pasageri
6.1. Achitarea automatizată a tarifului pentru călătorie;
6.2. Sisteme-dispecerat de control al traficului dirijat pe rute prestabilite;
6.3. Sisteme-dispecerat de control a activităţii mijloacelor de transport de pasageri în regim TAXI.
Tema 7: Tehnologiile informaţionale în transportul auto de mărfuri
7.1. Reţele locale şi regionale în prelucrarea informaţiilor în transport;
7.2. Subsistemul de gestiune a mărfurilor;
7.3. Subsistemul de calcule planificate şi analitice;
7.4. Tehnologii informaţionale de procesare a foilor de parcurs şi restului documentaţiei în
transport.
Total ore

6

2

4

0,5

4

0,5

4

0,5

4

1

4

0,5

4

1

4

1

4

1

60

12

8.2. Planul tematic şi repartizarea orelor de seminar
Conţinuturi

nr. de ore
zi
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
2
1
1
1
1
2
2

fr
1
1
1
1
0,5
1
0,5
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

LP1:Delimitarea elementelor ce alcătuiesc procesul de comunicare organizaţională
LP2 Crearea elementelor componente ale imaginii organizaţionale
LP3 Aplicarea tehnicilor de comunicare verbală
LP4: Delimitarea tehnicilor de comunicare nonverbală
LP5 : Determinarea tipurilor de corespondenţă şi procesul circulaţie a acesteia în cadrul instituţie
LP6: Elaborarea documentelor necesare în corespondenţa de afaceri a întreprinderii de transport
LP7 Aplicarea strategiilor de prevenire şi soluţionare a conflictelor în organizaţie
LP1: Direcţiile de dezvoltare a tehnologiilor informaţionale în transport
LP2: Sistemele informaţionale, clasificare şi principiile de configurare a lor
LP3: Clasificarea mijloacelor de identificare electronică
LP4: Marcaje de transport cu cod de bare
LP5: Tehnologiile electronice de asigurare a documentelor necesare în transport
LP6: Sistemul tahografelor digitale
LP7: Navigarea prin satelit
LP8: Analiza comparativă a activităţii întreprinderilor de transport de pasageri
LP9: Elaborarea rutelor de livrare a mărfurilor
LP10: Înregistrarea automată a autovehiculelor
LP11: Sistemele automate de gestiune a traficului auto
LP12: Sisteme-dispecerat de control al traficului dirijat pe rute prestabilite
LP13: Sisteme-dispecerat de control a activităţii mijloacelor de transport de pasageri în regim
2
0,5
TAXI
LP14: Reţele locale şi regionale în prelucrarea informaţiilor în transport
1
0,5
LP15: Tehnologii informaţionale de procesare a foilor de parcurs şi restului documentaţiei în
2
0,5
transport
Total
30
14
8.3. Bibliografie minimală
1. Alcaz, Tudor; Şcolnic, Victoria; Postolache, Ana; Birotica şi comunicarea organizaţională, Indicaţie
metodică, ed. UTM, Chişinău, 2006;
2. Anghel, Petre, Stiluri şi metode de comunicare, ed. Aramis, din seria: Educaţia XXI, Bucureşti, 2003;
3. Carnegie, Dale, Cum să vorbim în public, ed. Curtea veche, Bucureşti, 2000;
4. Hoff, Ron, Regulile unei prezentări de succes, ed. Curtea veche, Bucureşti, 2002;
5. Iacob, Dumitru, Managementul organizaţiilor. Comunicare organizaţională, ed. SNSPA, Bucureşti, 2001;
6. Palii, Alixei,Cultura comunicării, ed. Epigraf, Chişinău, 1999;
7. Pădure, Daniela, Birotica şi comunicarea organizaţională. Note de curs, ed. UTM, Chişinău, 2009;
8. Larson, Charles U.,Persuasiunea. Receptare şi responsabilitate, ed. Polirom, Iaşi, 2003.
9. Codul transporturilor rutiere nr.150 din 17 iulie 2014;
10. Горев А.Э.: „Информационные технологии на транспорте. Электронная идентификация
автотранспортных средств и транспортного оборудования‖. Транспорт, Москва 2010;
11. Ощепкова Е.А.: „Информационные технологии на автомобильном транспорте‖. Учебное пособие. –
Кемерово: Вуз ГТУ, 2012;
12. В.И. Сергеева: „Корпоративная логистика. 300 ответов на вопросы профессионалов‖. Москва
«ИНФРА-М», 2006;
13. Гаджинский А. М.: ―Логистика‖ Учебник, Москва: ИВЦ «Маркетинг». 1998;

9. Strategii didactice de predare şi învăţare
Învăţare centrată pe student: prelegeri interactive, inclusiv cu utilizarea cursurilor electronice, organizator grafic,
problematizarea, dezbatere, SINELG, diagrama Venn, grafic T.

10.Sugestii pentru activitatea individuală.
Studentul: studiază literatura obligatorie; elaborează portofoliul care includ 4 lucrări: Un discurs public de 5-7
min., o prezentare electronică (Power Point) a dării de seama la ultimul stagiu practic sau ultimul proiect de curs,
propriul C.V., o scrisoare de intenţie. Execută sarcini oferite în cadrul orelor practice şi pentru acasă, elaborează
lucrarea grafică.

11. Evaluare
11.1. Strategii de evaluare. Examen în scris, cu ponderea 0,4 din nota finală. Două evaluări curente la lucrările
practice, cu ponderea 0,3 din nota finală pentru fiecare evaluare.
Tip de
Pondere din
Criteri de evaluare
Metode de evaluare
activitate
nota finală
- Modul de rezolvare a sarcinilor de la examen
(creativitate, structurare, corectitudine în elaborarea
- Examen scris
Curs
40%
răspunsurilor).
- Prezenţa la activtăţi;
- Fişa de prezenţă
- Contribuţia la desfăşurarea activităţilor de seminar;
- Rezultatele
- Corectitudinea comunicării şi prezentării ideilor şi a
sarcinilor de
Seminar/
sarcinilor de lucru la seminare;
seminar
lecţii
60%
- Realizarea portofoliului cu cele 5 lucrări;
- Portofoliul
practice
- Corectitudinea îndeplinirii celor 2 evaluări curente
individual
(în a 8-a săptămînă a semestrului, 2-oa atestare în a
- Evaluări curente
15 săptămînă a semestrului.)
11.2. Standarde minime de performanţă
- Realizarea minimală a sarcinilor de lucru pe parcursul activităţilor didactice (curs şi semniar);
- Obţinerea notei minimale de promovare la evaluările curente.
- Realizarea portofoliului pe minim 3 din cele 4 indicate în rubrica sugestii de activitate individuală;
- Operarea cu noţiuni de bază în interpretări simple ale noţiunilor din cadrul domeniului comunicării
organizaţionale şi sistemelor informaţionale în cadrul sarcinilor de la examenul scris.

G.06.O.0.24. PROTECŢIA MUNCII ŞI MEDIULUI AMBIANT
1. Date despre unitatea de curs/modul
Inginerie ,Mecanica,Industriala si Transporturi
Securitatea Activităţii Vitale
Studii superioare de licenţă, ciclul I
841.1. Tehnologii de operare în transport (auto)
Tip de
Categoria
Semestrul
evaluare
formativă

Facultatea
Departamentul
Ciclul de studii
Programul de studiu
Anul de studiu
III (frecvenţă la zi)
IV (frecvenţă redusă)

6
8

E

G - generală

Categoria de
opţionalitate
O - unitate de
curs
obligatorie

Credite
ECTS
4

2. Timpul total estimat
Din care (zi/fr)

Total ore în
planul de
învăţământ

Curs

Seminar

Laborator

120

30/8

15/8

15/6

Ore auditoriale
Proiect de
an
-

Lucrul individual
Studiul materialului
Pregătire aplicaţii
teoretic
30/52
30/46

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul
Conform
planului de
învăţământ
Conform
competenţelor

Ştiinţe inginereşti, tehnologice, economice, juridice şi sociale
Încadrarea în câmpul muncii, organizarea lucrărilor în condiţii de securitate, evaluarea factorilor
de risc de diversă natură

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
Curs

Laborator/
seminar

Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector şi calculator.
Activităţile teoretice se pot desfăşura şi în lipsa mijloacelor tehnice Nu vor fi tolerate întârzierile
studenţilor, precum şi convorbirile telefonice în timpul cursului.
Studenţii vor perfecta rapoarte conform condiţiilor impuse de indicaţiile metodice. Termenul de
predare a lucrării de laborator – o săptămână după finalizarea acesteia. Pentru predarea cu
întârziere a lucrării aceasta se depunctează cu 1pct./săptămână de întârziere.

5. Competenţe specifice acumulate
Competenţe
profesionale

CPL1. Utilizarea conceptelor, principiilor, fenomenelor, metodologiilor din aria ştiinţelor exacte,
tehnologice, economice, sociale, umanitare pentru rezolvarea unor sarcini specifice ingineriei
transporturilor.
CPL2. Organizarea şi gestiunea serviciilor de transport şi expediţie
CPL3. Planificarea, organizarea şi gestionarea exploatării tehnice a mijloacelor de transport

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului
Obiectivul
general

Însuşirea procedeelor de creare a condiţiilor sănătoase şi inofensive de muncă şi a măsurilor de
protecţie a mediului ambiant.

Obiectivele
specifice

Să cunoască şi să aplice actele legislative şi normative naţionale în domeniul SSM.
Să însuşească normele şi regulile de securitate tehnică, de igienă a muncii.
Să poată evidenţia şi evalua factorii de risc profesional.
Să aplice corect legislaţia muncii în relaţiile angajator-lucrător.

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului
Tematica activităţilor didactice
Tematica prelegerilor
T.1. Obiectul şi conţinutul cursului SSM
T.2. Bazele legislaţiei de securitate şi sănătate în muncă
T.3. Analiza factorilor periculoşi de risc
T.4. Cerinţele igienico-sanitare faţă de calitatea mediului de producţie.
T.5. Protecţia de zgomot şi vibraţii

Numărul de ore
învăţământ
învăţământ cu
cu frecvenţă
frecvenţă
la zi
redusă
2
4
2
3
2

0,5
0,5
0,5
0,5
1

T.6. Iluminatul de producţie. Noţiunea de ergonomie
T.7. Electrosecuritatea
T.8. Securitatea exploatării vaselor ce funcţionează sub presiune (V.F.P.)
T.9. Securitatea exploatării utilajelor, maşinilor, proceselor tehnologice şi a
executării lucrărilor.
T.10. Securitatea la incendii
Total prelegeri:
Tematica seminarelor / lucrărilor de laborator
LL1. Studierea măsurilor şi amijloacelor de protecţie contra electrocutărilor
LL2. Cercetarea condiţiilor microclimaterice la locurile de muncă şi metabolismul
termic la om în activitatea de producţie
LL3. Cercetarea condiţiilor de muncă. Măsurarea concentraţiei substanţelor nocive
şi a prafului de producţie în aerul zonei de muncă
LL4. Zgomotul şi vibraţiile industriale. Cercetarea nivelurilor zgomotului şi
vibraţiei la locurile de muncă cu utilaj vibroacustic
LL5. Studierea surselor de lumină artificială şi naturală. Măsurarea nivelului de
iluminare la locurile de muncă
Total lucrări de laborator/seminare:

3
2
2
6

1
1
1
1

4
30

1
8

2/2
4/4

2/1
2/1

4/4

2/2

2/2

1/1

3/3

1/1

15

8/6

8. Referinţe bibliografice
1. E. Olaru. Securitatea şi sănătatea în muncă. Chişinău, 2012, UTM, 331.45/O-39
2. Legea nr. 186 securităţii şi sănătăţii în muncă. MO nr. 143-144 din 05.0802008.
3. Codul Muncii al RM. Chişinău, 2003.
4. E. Olaru ş.a. Sanităria industrială şi igiena muncii. Chişinău, UTM, 2000. nr. 789.
5. E. Olaru ş.a. Protecţia împotriva incendiilor. Chişinău, UTM, 2000, nr. 813.
6. E. Olaru ş.a. Protecţia mediului ambiant. Chişinău, UTM, 2000, nr. 846.
7. E. Olaru ş.a. Practicum la Protecţia mediului ambiant. Ch., UTM, 2000, nr. 860.
8. E. Olaru ş.a. Îndrumar de lucrări de laborator. Partea I, nr. 1073.
9. E. Olaru ş.a. Îndrumar de lucrări de laborator. Partea II, nr. 1121.
10. E. Olaru, T. Popov. Protecţia mediului ambiant. Ch., UTM, 2008, 5/O-39.
11. E. Olaru. Dicţionar de ecologie şi protecţie a mediului. Ch., UTM, 2015, nr. 2410.
Suplimentare 1. Никитин Д.П., Новиков Ю.В. Окружающая среда и человек. -М.: ВШ, 1986.
2. Охрана окружающей среды / Под ред. Белова С.А. –М.: ВШ, 1991.
Principale

9. Evaluare
Curentă
Proiect de an
Examen final
Lucrări de
laborator
30%
30
0%
40%
Standard minim de performanţă
Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări de laborator;
Prezentarea de către studenţii de la secţia cu frecvenţă redusă a lucrării de verificare;
Obţinerea notei minime de „5‖ la atestare şi lucrări de laborator;
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaştinţelor în materie de igienă a muncii, de securitate tehnică,
securitate la incendiu şi a legislaţiei naţionale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
Atestarea 1

Discipline de orientare socio-umanistică

U.02.A.0.25. FILOSOFIA ŞI LOGICA FORMĂRII PROFESIONALE
1. Date despre unitatea de curs/modul
FCIM
Ştiinţe Socioumane
Studii superioare de licenţă, ciclul I
841.1. Tehnologii de operare în transport (auto)
Tip de
Categoria
Anul de studiu
Semestrul
evaluare
formativă
I (Învăţământ cu frecvenţă);
2
U-discipline de
II(Învăţământ cu frecvenţă
3
E
orientare socioredusă)
umanistică
Facultatea
Departamentul
Ciclul de studii
Programul de studiu

Categoria de
opţionalitate
Unitate de curs de
orientare socioumanistică

Credite
ECTS
5

2. Timpul total estimat
Total ore în
planul de
învăţământ

Curs

Seminar

150

45/10

30/12

Ore auditoriale

Din care (zi / fr)
Lucrul individual
Studiul materialului
Proiect de an
teoretic
45/80

Pregătire aplicaţii
30/48

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul
Conform
planului de
învăţămînt
Conform
competenţelor

Înscrierea la acest curs nu este condiţionată de parcurgerea sau promovarea vre-unei discipline.
Trebuie să fi finalizat cu succes cursurile liceale Matematica, Fizica, Logica, Biologia, Chimia,
Istorie, Sociologie.
Să deţină cunoştinţe plauzibile pentru înţelegerea materiei Filosofiei, de asemenea să deţină
raţiune capabilă de comprehensiune.

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
Curs
Seminar

Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector şi calculator. Nu
vor fi tolerate întârzierile studenţilor, precum şi convorbirile telefonice în timpul cursului.
Studenţii vor perfecta rapoarte conform condiţiilor impuse de indicaţiile metodice. Termenul de
predare a lucrării – o săptămână după finalizarea acesteia. Pentru predarea cu întârziere a lucrării
aceasta se depunctează cu 1pct./săptămână de întârziere.

5. Competenţe specifice acumulate
Competenţe
profesionale

Competenţe
transversale

CPL1. Utilizarea conceptelor, principiilor, fenomenelor, metodologiilor din aria ştiinţelor exacte,
tehnologice, economice, sociale, umanitare pentru rezolvarea unor sarcini specifice ingineriei
transporturilor.
CPL5. Planificarea, organizarea şi gestionarea transporturilor multimodale, internaţionale,
serviciilor vamale şi de expediţii în conformitate cu prevederile actelor normative internaţionale şi
naţionale
CT1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale de inginer în cadrul propriei
strategii de muncă calificată şi eficientă
CT2. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup. Promovarea spiritului de iniţiativă, dialogului,
cooperării, respectului faţă de ceilalţi
CT3. Autoevaluarea nevoii de formare profesională continuă în scopul inserţiei pe piaţa muncii şi
al adaptării la dinamica cerinţelor acesteia şi pentru dezvoltarea personală şi profesională.
Utilizarea eficientă a abilităţilor lingvistice şi a cunoştinţelor de tehnologia informaţiei şi
comunicării.

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului
Obiectivul
general

Cunoaşterea conceptelor şi principiilor filosofice şi etico-comunicaţionale, precum şi formarea
abilităţilor de gândire raţională a inginerului

Obiectivele
specifice

- Formarea la studenţi a unei viziuni integre asupra lumii prin cunoaşterea celor mai importante
concepţii filosofice.
- Cunoaşterea de către studenţi a principiilor şi categoriilor filosofice, etice şi a comunicării
pentru utilizarea acestora în calitate de principii metodologice în gîndire, studiere şi cercetare.
- Înţelegerea problemelor filosofice, etice şi comunicaţionale şi evaluarea aplicabilităţii soluţiilor
identificate

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului
Tematica activităţilor didactice

Numărul de ore
învăţământ
învăţământ
cu frecvenţă
cu frecvenţă
redusă

Tematica prelegerilor
T1. Concepția despre lume.
T2. Evoluția istorică a concepțiilor despre lume.
T3. Ontologia.
T4. Filosofia mentalului.
T5. Gnoseologia.
T6. Filosofia științei și a tehnicii.
T7. Introducere în etica profesională. Particularităţile comportamentului etic
T8. Grupul de muncă, etica conducerii şi cultura organizaţională
T9. Managementul conflictului şi patologia organizaţională

2
12
6
4
2
4
4
4
2

T10. Comunicarea umană. Tipuri de comunicare.

5

1
2
1
1
1
0
1
1
1
1

45

10

2
5
2
2
2
2
4
2
4
5
30

1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
12

Total prelegeri:
Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor
T1. Concepția despre lume.
T2. Evoluția istorică a concepțiilor despre lume.
T3. Ontologia.
T4. Filosofia mentalului.
T5. Gnoseologia.
T6. Filosofia științei și a tehnicii.
T7. Codul deontologic şi responsabilitatea socială a inginerului
T8. Adaptarea tânărului inginer la colectivul de muncă
T9. Managementul conflictului şi patologia organizaţională
T10. Comunicarea şi arta oratorică
Total lucrări de laborator/seminare:
8. Referinţe bibliografice
Principale

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Suplimentare 1.
2.
3.
4.
5.
6.

Braga M., Lozovanu C.,ş. a. Istoria filosofiei. Partea 1. Ch. UTM, 1996.
Braga M., Lozovanu C.,ş. a. Istoria filosofiei. Partea 2. Ch. UTM, 1998.
Braga M., Lozovanu C.,ş. a. Fragmentarium filosofic. Ch. UTM, 2000.
Peter Kunzmann, Franz-Peter Burkard, F. Wiedmann. Atlas de filozofie. Buc: Ed RAO, 2004.
W. J. Earale, Introducere în filozofie. București: Editura ALL Educațional, 1999.
Vergez, D. Huisman, Curs de filozofie. Ed. Humanitas, București 1995.
Manual de comunicare şi negociere în afaceri, Ştefan Pruteanu, Polirom, Iaşi, 2000
Preda, Marian, Comportament organizaţional, Editura Polirom, Iaşi, 2006
Martens, Ekk., Filosofie. Curs de bază, Ed. Ştiinţifică, 1999.
Stroe Gh., Filosofie, cunoaştere, cultură, comunicare, Ed. Lumina, Lex, 2000.
Baciu, M. Introducere în filosofie, Neuron, 1995.
Beaufret, J. Lecţii de filosofie, Amarcord, Timişoara, 1999.
Etica- Filosofia Binelui şi Ştiinţa moralei. Bucureşti, 1996.
Gheondea, A., (coord) Fenomene specifice de discriminare la locul de muncă: mobbing-ul,
Revista Calitatea Vieţii nr. 1-2/2010.

9. Evaluare
Curentă
Proiect de an
Atestarea 1
Atestarea 2
30%
30%
Standard minim de performanţă
Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi seminare;
Obţinerea notei minime de „5‖ la fiecare dintre atestări;
Prezentarea şi susţinerea unui referat la o temă din domeniul filosofiei.

Examen final
40%

U.03.A.0.26. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE
Facultatea: Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi
Volumul de lucru al Credite
Codul
studentului
(ECTS)
U.03.A.0.26
120 ore
4
1
2

3

4

Semestrul

Durata

III/IV

Semestrul III/IV

Tipurile de activităţi (zi/fr):
Ore de contact direct
Studiu individual
a) Prelegeri – 30/10 ore
60/22 ore
60/98 ore
b) Lucrări practice – 30/12 ore
Responsabilitatea pentru unitatea de curs. Departamentul: Transporturi. Titularul responsabil: Vîrcolici
Margareta, conferenţiar universitar, dr.
Integrarea unităţii de curs în programul de studii 841.1. Tehnologii de operare în transport (auto)―
Managementul resurselor umane‖ este o disciplină de orientare socio-umanistică obligatorie din
componenţa unui bloc de unităţi de curs orientat spre formarea competenţei profesionaleşi transversale
prevăzute în planul de învăţământ (anexa 1):
CPL1. Utilizarea conceptelor, principiilor, fenomenelor, metodologiilor din aria ştiinţelor exacte,
tehnologice, economice, sociale, umanitare pentru rezolvarea unor sarcini specifice ingineriei
transporturilor.
CPL2. Organizarea şi gestiunea serviciilor de transport şi expediţie
CPL4 Proiectarea şi gestionarea sistemelor de transport, lanţurilor şi complexelor logistice.
Precondiţii pentru predarea unităţii de curs. Studenţii trebuie să dispună de cunoştinţe şi abilităţi:
a) la discipline generale – macroeconomia, microeconomia şi integrarea europeană
b) discipline de formare a abilităţilor şi competenţelor generale - tehnologii informaţionale

5

Obiectivul principal al disciplinei: formarea unui ansamblu integrat de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini
dobândite de studenţi în scopul realizării la nivel calitativ a atribuţiilor şi a sarcinilor profesionale cu privire
la gestionarea personalului în cadrul întreprinderii.

6

Conţinuturi unităţii de curs (programul analitic): Cadrul conceptual al managementului resurselor
umane. Planificarea resurselor umane. Analiza posturilor, construcţia şi administrarea fişelor de post.
Recrutarea şi selecţia personalului. Integrarea, dezvoltarea şi dezadaptarea personalului. Motivaţia –
structura şi formele ei. Teoriile motivaţiei. Evaluarea performanţelor angajaţilor. Salarizarea personalului.
Grupurile şi echipele de muncă. Stilurile de conducere. Cultura organizaţională. Eticheta în afaceri.

7
8

9

10

11

12

Finalităţile de studiu. Studentul va fi capabil să efectueze activităţi de planificare, analiză, organizare,
recrutare, selecţie şi calculare a salariului, fondului de salarii a resurselor umane din cadrul întreprinderii de
transport.
Strategii didactice de predare şi învăţare. Învăţare centrată pe student: prelegeri interactive, inclusiv cu
utilizarea cursurilor electronice, Harta de idei, Problematizarea, Exerciţiul, Demonstraţia, Simularea.
Sugestii pentru activitatea individuală. Studentul: studiază literatura obligatorie; elaborează portofoliul
care includ 5 lucrări: Chestionarul de analiză a postului din întreprinderea de transport (de completat);
Formularul fişei de post din cadrul întreprinderii de transport (de completat în baza chestionarului de
analiză a postului); Crearea anunţului de recrutare internă sau externă pentru postul inclus în fişa de post;
Elaborarea întrebărilor pentru interviul de selecţie a candidaţilor la postul inclus în fişa de post; Elaborarea
unui test de cunoştinţe pentru postul inclus în fişa de post. Execută sarcini oferite în cadrul orelor practice
şi pentru acasă. Se familiarizează cu Codul Muncii al R.M.
Standarde minime de performanţă. Realizarea minimală a sarcinilor de lucru pe parcursul activităţilor
didactice (curs şi semniar).Realizarea portofoliului pe minim 4 din cele 5 indicate în rubrica sugestii de
activitate individuală. Operarea cu noţiuni de bază în interpretări simple ale noţiunilor din cadrul domeniului
managementului resurselor umane.
Strategii de evaluare. Examen oral, cu ponderea 0,4 din nota finală. Două evaluări curente la lucrările
practice, cu ponderea 0,3 din nota finală pentru fiecare evaluare.
Sursele bibliografice de bază. Codul Muncii al R.M. elaborat în 2003 şi publicat în Monitorul Oficial Nr.
159-162/648 din 29.07.2003; Baldrige, Letitia, Codul manierelor în afaceri, ed. Amerocart, Bucureşti,
1993; Emilian, Radu, Managementul resurselor umane, ed. ASE, Bucureşti, 2001; Iacob, Dumitru,
Managementul organizaţiilor, ed. SNSPA, Bucureşti, 2001; Moldovan-Scholz, Maria, Managementul
resurselor umane, ed. Economică, Bucureşti, 2000; Nicolescu ,Ovidiu; Verboncu, Ion, Management,
Bucureşti, 1999; Pâinişoră, Georgeta; Pâinişoră, Ion-Ovidiu, Managementul resurselor umane, ed. Polirom,
Iaşi, 2004; Ursachi, Ioan, Management, ed. ASE, Bucureşti, 2001. Громов Н.К.; Персианов В.А.
Управление на транспорте. – М.: ТРАНСПОРОТ, 1990.

U.04.A.0.27. DREPT ECONOMIC
Facultatea: Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi
Volumul de lucru al Credite
Codul
studentului
(ECTS)
U.04.A.0.27
120 ore
4

Semestrul

Durata

IV

Semestrul IV

Tipurile de activităţi (zi/fr):
Ore de contact direct
Studiu individual
1a) Prelegeri – 30/10 ore
60/22 ore
60 /98 ore
b) Lucrări practice – 30/12 ore
Responsabilitatea pentru unitatea de curs. Departamentul: Transporturi.Titularul responsabil: Aliona
2
LÎSÎI, conf.univ., dr.şt.economice, magistru în drept.
Integrarea unităţii de curs în programul de studii 841.1. Tehnologii de operare în transport (auto).
―Dreptul economic‖ este o disciplină la libera alegere din componenţa unui bloc de unităţi de curs orientat
spre formarea competenţei profesionale şi transversale de specialitate:
CPL2. Organizarea şi gestiunea serviciilor de transport şi expediţie
CPL5. Planificarea, organizarea şi gestionarea transporturilor multimodale, internaţionale, serviciilor
3
vamale şi de expediţii în conformitate cu prevederile actelor normative internaţionale şi naţionale
CPL6. Managementul eficient al activităţii economico-financiară în cadrul firmelor de transport şi expediţie
CT1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale de inginer în cadrul propriei strategii de
muncă calificată şi eficientă
Precondiţii pentru predarea unităţii de curs. Studenţii trebuie să dispună decunoştinţe şi abilităţi:
a) la discipline fundamentale - matematica superioară, microeconomie, macroeconomie;
4
b) la discipline generale – tehnologii informaţionale şi tehnici de comunicare;
c) la discipline socio-umane – managementul resurselor umane.
Obiectivul principal al disciplinei: formarea unui ansamblu integrat de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini
5 dobândite de studenţi în scopul realizării la nivel calitativ a atribuţiilor şi a sarcinilor profesionale cu privire
la organizarea eficientă a activităţii antreprenoriale în domeniul transportului.

6

7
8
9
10
11

12

Conţinuturi unităţii de curs (programul analitic):Introducere în dreptul afacerilor;Activitatea de
întreprinzător; Dreptul de a desfăşura activitatea de întreprinzător;Reglementarea juridică a activităţii de
întreprinzător; Subiectele dreptului afacerilor. Întreprinzătorii persoane fizice şi persoane juridice.
Noţiunea,clasificarea şi constituirea persoanelor juridice cu scop lucrativ; Funcţionarea persoanelor juridice
cu scop lucrativ; Regimul juridic şi componenţa patrimoniului persoanelor juridice cu scop lucrativ;
Dizolvarea şi lichidarea (insolvabilitatea) persoanelor juridice cu scop lucrativ; Statutul juridic al diferitor
forme de persoane juridice;Structuri endogene al persoanei juridice şi sisteme de persoane juridice;
Reglementarea juridică a investiţiilor, a micilor afaceri, a activităţii de întreprinzător.
Finalităţile de studiu. Aplicarea normelor juridice în domeniul activităţii de întreprinzător
Strategii didactice de predare şi învăţare. Învăţare centrată pe student: prelegeri interactive, inclusiv cu
utilizarea cursurilor electronice (în sistemul Moodle), proiect de an, consultaţii.
Sugestii pentru activitatea individuală. Studentul: studiază literatura obligatorie; execută sarcini de acasă
eliberate la lecţii practice; învaţă legislaţia şi acte normative;consultarea comentariilor la legi şi acte
normative , articolelor ştiinţifice de specialitate.
Standarde minime de performanţă. Realizarea minimală a sarcinilor de lucru pe parcursul activităţilor
didactice. Să descrie o procedură de constituire a persoanelor juridice cu scop lucrativ.
Strategii de evaluare. Examen în scris, cu ponderea 0,4din nota finală. Evaluări curente la lucrări practice,
cu ponderea 0,6din nota finală.
Surselebibliografice de bază. MIHALACHE. Dreptul afacerilor. Note de curs. Chişinău, 2015, 432 p.;
ROŞCA, BAIEŞ. Dreptul afacerilor. Chişinău, 2011, 571 p.; ROŞCA, BAIEŞ, HÂNCU Dreptul afacerilor
(scheme). CEP USM, Chişinău, 2013, 165 p.; ROŞCA, COJOCARU, OJOG, BACALU, HÂNCU Dreptul
afacerilor. Caiet de sarcini pentru seminare. Chişinău, 2013. 130 p.; CĂRPENARU, STANCIU. Tratat de drept
comercial român, Universul Juridic, Bucureşti, 2016, 794 p.; КАЛЕНИК A.Б. Коммерческое право,. Chişinău,
2016, 266 с. Comentariu la Codul civil al Republicii Moldova, volumul I, Chişinău, 2006.; CHIRIAC. Aspecte
istorico-teoretice a persoanei juridice în legislaţia Republicii Moldova. Ed Cartdidact, Chişinău, 2011, 175 p.;
LAZAR. Societatea comercială persoană juridică în economia de piaţă. Chişinău, 2013.; GUYON, Y. Droit des
affaires. tome 1, 2, Edition Economica, Paris, 1994; ГУЩИН В. В., ДМИТРИЕВ, Ю.А. Россиское
предпринимательское право, Москва, 2015, с.735.ROŞCA. BAIEŞ. Culegere de acte normative la Dreptul
afacerilor. Chişinău, 2006, 496 p.

U.05.A.0.28. MANAGEMENTUL STRATEGIC
1. Date despre program
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Instituţia de învăţămînt superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul general de studii
Domeniul de formare profesională
Programul de studii superioare de licenţă

Universitatea Tehnică a Moldovei
Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi
Transporturi
84 Servicii Transport
841 Servicii Transport
841.1. Tehnologii de operare în transport (auto)

2. Date despre unitatea de curs
Denumirea unităţii de curs
Managementul strategic
Volumul de lucru
Credite
Codul
Categoria unităţii de curs
Semestrul, zi/fr
al studentului
(ECTS)
U.05.A.0.28.
90
3
U- socio-umane; A – opţionale
4/5
2.2
Tipuri de activităţi:
Ore de contact direct, zi/fr
Studiul individual
a) Prelegeri
30/10
30/50
b) Seminar
15/4
15/26
2.3 Responsabilitatea pentru unitatea de curs
Departamentul
Titularul responsabil
Cadre didactice implicate
Transporturi
Alcaz Tudor, conf.univ., dr.
3. Integrarea unităţii de curs în programul de studii superioare de licenţă
Unitatea de curs ― Managementul strategic‖ este o disciplină opționale, care include o serie de cunoştinţe teoretice
şi cercetări practice la intersecţia dintre domeniul transportului şi managementului, componentă a unui bloc de
unități de curs orientat spre formarea competenței profesionale și transversale prevăzute în planul de învățământ
(anexa 1):
CPL4. Proiectarea şi organizarea traficului rutier durabil, sigur şi ecologic;
CPL5. Planificarea şi organizarea activităţii de lansare a afacerii pe piaţa serviciilor de transport rutier;
CPL6. Gestiunea eficientă activităţii economico-financiară a întreprinderilor de transport auto
4. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul
4.1 Conform
Planul de învăţămînt asigură parcurgerea disciplinelor şi formarea la studenţi a cunoştinţelor
planului de
şi abilităţilor după cum urmează: a) la discipline fundamentale – microeconomie,
învăţămînt
macroeconomia şi integrarea europeană, statistica şi metode economico-matematice,
dezvoltarea industrială mondială; b) la discipline generale – tehnologii informaţionale şi
tehnici de comunicare; c) la discipline socio-umane – managementul resurselor umane,
filosofia şi logica formării profesionale, drept economic; d) la discipline de specialitate –
complexul de transport, legislaţia de transporturi, transporturi de mărfuri.
4.2 Conform
Competenţe-cheie/transdisciplinare:
competenţelor
- competenţa de planificare şi organizare a propriei învăţări atât individuale, cât şi în grup;
- competenţa de a comunica argumentat în limba maternă/de stat;
- competenţe de a dobândi şi a aplica cunoştinţe de bază din domeniul matematicii,
ştiinţelor şi tehnologiilor în rezolvarea unor probleme specifice disciplinei;
- competenţe de utilizare a instrumentelor cu funcţie digitală, precum şi folosirea
tehnologiilor informaţionale în activitatea profesională
Competenţe profesionale generale:
2.1

- Competenţe de a aplica cunoştinţele la disciplinele de macro- şi microeconomie, precum
şi a metodelor managementului general în transport;
- Competenţe de a aplica cunoştinţele a managementului organizaţiei şi întreprinderii de
transport la nivel naţional, european şi internaţional;
- Competenţe de a aplica cunoştinţele despre metodele şi instrumentele managementului
strategic în sistemul de transpor naţional şi internaţional;
- Competenţe de a aplica cunoştinţele la disciplinele de managementul general şi a
resurselor umane;
- Competenţe de a aplica cunoştinţele la elaborarea strategiilor la nivelul întreprinderii;
- Competenţe de a aplica cunoştinţele la elaboraea strategiei de dezvoltare în
întreprinderilor de transport;
- Competenţe de a aplica cunoştinţele managementului strategic la protecţia mediului
ambiant.

5. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
Metode şi procedee: prelegerea interactivă, problematizarea, brainstorming-ul
Mijloace de instruire: tablă, carioci, laptop, proiector, internet
Forme de activitate: frontală
5.2 Seminar
Metode şi procedee: explicaţia, studiu de caz, dezbaterea.
Mijloace de instruire: tablă, carioci, laptop, proiector
Forme de activitate: frontală
6. Obiectivul principal al unităţii de curs
Formarea unui ansamblu integrat de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini dobîndite de studenţi în scopul
realizarii la nivel calitativ a atribuţiilor şi a sarciniilor profesionale cu privire la organizarea managementului
strategic la nivel de întreprindere/organizaţie bazate pe tehnologiile moderne.
7. Finalităţile de studiu
Studentul va fi capabil să efectueze activităţi de reorientare şi reorganizare a majorităţii domeniilor de
activitate pe baza unor strategii corecte şi coerente, precum şi a schimbării vechilor instrumente, concepţii depăşite
privind creşterea economică a întreprinderii de transport.
8. Conţinutul unităţii de curs
5.1

Prelegeri

8.1. Planul tematic şi repartizarea orelor de curs teoretic
Conţinuturi
1. Delimitări conceptuale ale strategiei, evoluţia strategiilor
1.1. Noţiune de strategie
1.2. De la strategia militară la strategia de afaceri
1.3. Tipurile de strategii din punctul de vedere al proceselor de elaborare
1.4. Clasificarea strategiilor din punctul de vedere al adaptării la condiţiile de mediu
1.5. Abordarea prin conţinut şi abordarea prin procese
1.6. Critica lui H. Mintyberg cu privire la definirea strategiei exclusiv pe baza planificării
2. Segmentarea strategică – fundament al analizei strategice
2.1. Noţiunea de segment strategic
2.2. Segmentarea strategică şi regulile care stau la baza acesteia
2.3. Etapele procesului de segmentare strategică
2.4. Metodele de segmentare strategică
2.5. Criteriile de segmentare strategică
2.6. Deosebirile dintre segmentarea strategică şi segmentarea de marketing.
2.7. Utilitatea şi limitele segmentării strategice
3. Procesul strategic
3.1. Natura şi etapele procesului strategic
3.2. Analiza strategiei curente şi a situaţiei economico-financiare prezente a întreprinderii
3.3. Elaborarea variantelor strategice:
- modelul LGAC
- modelul Ansoff
- modelul „Valorificarea bursieră, sau pentagonul McKinsey‖
- modelul Sicard
- Benchmarking-ul metodă indirectă de formulare a strategiilor
3.4. Alegerea variantei strategice optime. Criterii de evaluare a variantelor strategice
3.5. Realizarea strategiei:
- rolul reaslizării strategiei în procesul strategic,
- natura schimbărilor care au loc la întreprindere ca urmare a scimbării strategiei
- domeniile în care au loc scimbările strategice
- înstrumente folosite în realizarea strategiei
4. Instrumente folosite în fundamentarea deciziilor strategice
4.1. Avantajul concurenţial:
- natura şi elementele componenete ale acestuia
- teorii ale surselor avantajelor concurenţiale
4.2. Sustenabilitatea şi erodarea avantajelor concurenţiale
4.3. Curba de experienţă şi implicaţiile strategice:
- noţiunea de efect de experienţă şi relaţia efect de experienţă/cost unitar de producţie
- formula matematică a curbei de experienţă

nr. de ore
zi

fr

2

1

4

1

4

1

2

1

- cauzele efectului de experienţă
- condiţiile de verificare a legii de experienţă
- implicaţiuile strategice ale curbei de experienţă
- limitele legii „curba de experienţă‖ şi pericolele strategiilor care decurg din acestea
4.4. Lanţul de valoare - sursă de avantaj concurenţial:
- idefinireaa conceptului de lanţ de valoare
- identificarea lanţului de valoare a întreprinderii
- folosirea lanţului de valoare în repartizarea surselor de avantaj concurenţial
- implicaţiile strategice ale lanţului de valoare
- influenţa tehnologiei informaaţiei asupra lanţului de valoare
- sistemul de valoare, noţiunea de sistem
- de valoare, alegerea verigilor acestuia problemă de strategie
5. Prezentarea nivelurilor de elaborare a strategiei
5.1. Nivelurile ierarhice şi responsabilităţile ce revin acestora cu privire la elaborarea strategiilor
5.2. Strategie corporativă la nivelul întreprinderii
5.3. Strategiile la nivelul unităţilor strategice de afaceri
5.4. Strategia funcţională şi operaţională
6. Strategii la nivelul întreprinderii: strategii corporative
6.1. Strategii corporative într-o întreprindere multiunităţi strategice de afaceri:
- niţiunea de portofoliu de activităţi
- analiza portofoliului de cativităţi
- matrice generice ale portofolului de activităţi
- managementul portofoliului de activităţi
- avantajele şi inconvenientele matricelor de analiză a portofoliului de activităţi
6.2. Matricea de analiză a portofoliului de activităţi:
- matricea rată de creştere a pieţei, a segmentului de activitate/cotă relativă de
piaţă (matricea BCG). Variabilele şi ipotezele fundamentale ale matricei BCG
- etapele folosirii matricei BCG
- noul model al al al matricei BCG
6.3. Metode de analiză multicriterială:
- matricea atractivitatea sectorului/atuuri (poziţia concurenţială) – matricea GE-McKinsey în
elaborarea strategiilor
- matricea A. D. Little (Matricea ADL), variabilele ei, fazele ciclului de viaţă a activităţii,
relaţiile dintre poziţiile concurenţiale, nivelul de maturitate al sectorului şi situaţia financiară în
matricea ADL
- modelul PIMS (Profit Impact of market Strategies)
- modelul MACS (market Activated Corporate Strategy)
- matricea mixul parental (parenting mix)
- matricea Ashride
- matricea resurse/pieţe (Hamel-Prahalad)
- matricea „competenţe fundamentale/pieţe
6.4.Matricele tehnologice:
- integrarea tehnologiei în anaaliză de protoccolul şi impactul acesteia asupra situaţiei
concurenţiaale
- diagnosticul situaţiei tehnologice a întreprinderii a întreprinderii
- patrimoniul tehnologic
- tipologia concurenţială a tehnologiilor
- tipuri de matrice tehnologice
6.5. Grapele tehnologice
- conceptul de grapă tehnologică
- aportul grapelor tehnologice în formularea strategiilor întreprinderii
- analiza tridimensională
- un model global de opţiuni strategice care integrează tehnologia
- două modalităţi de a avea o tehnologie „a face‖ sau „a cumpăra‖
- concluzii privind relaţia tehnologie şi strategie
7. Strategii la nivelul unităţii strategice de afaceri (UAS), domeniului strategic de activitate
(DSA)
7.1. Strategii concurenţiale
- natura strategiilor concurenţiale şi regulile ce trebuie respectate la elaborarea acestor strategii
- strategii generice:

2

1

4

1

4

1

• strategia dominării prin costuri mici
• strategia de diferenţiere
• strategia focalizării sau specializării pe o nişă
• sinteza strategiei generice
• caracteristicile distinctive ale strategiilor generice
• împotmolirea pe calea de mijloc
• alinierea funcţiunilor întreprinderii cu strategiile concurenţiale generice
7.2. Strategii adaptive
7.3.Ciclul de viaţă al unui sector de activitate, noţiunea şi etapele unui ciclu de viaţă.
8. Modalităţi de dezvoltare a întreprinderilor. Creşterea internă
8.1. Modalităţi de dezvoltare a întreprinderilor
8.2. Modalităţi de creştere internă. Strategii de expansiune şi de diversificare. Matricea Ansolf
- participarea pe piaţă
- dezvoltarea de noi produse
- dezvoltarea de noi pieţe
- diversificarea
8.3. Crearea unei noi divizii autonome (internal new venture)
9. Modalităţi de creştere externă a întreprinderilor
9.1. Alianţele strategice
- noţiunea de alianţă strategică şi caracteristicile acesteia
- factorii care au influenţat în timp încheierea de alianţe strategice
- relaţia număr de întreprinderi aliat/capacităţi organizatorice
- obiectivele strategice ale alianţelor
- motivele pentru care întreprinderile încheie alianţe
- regulile ce trebuie respectate pentru ca alianţa să aibă succes
- avantajele salariaţilor comparativ cu avantajele celorlalte forme de dezvoltarea externă
- inconvenientele, limitele şi riscurile alianţelor strategice
9.2. Parteneriatele
- noţiunea de parteneriat
- tipuri de parteneriate
9.3. Francizele
- noţiunea de franciză
- avantajele şi inconvenientele francizorului şi concesionarului
9.4. Licenţa
9.5. Fuziunile
9.6. Achiziţiile
9.7. Alegerea modalităţilor de creştere externă, de intrare pe o piaţă străină
10. Strategii internaţionale
10.1. Noţiunea de internaţionalizare a întreprinderilor
10.2. Factorii de internaţionalizarea şi oportunitatea internaţionalăzării
- factorii de internaţionalizare
- oportunitatea internaţionalizării
- impactul internaţionalizării asupra funcţionalizării strategice, competenţelor şi resurselor cheie
ale întreprinderii
- internaţionalizarea întreprinderilor şi performanţa acestora
10.3. Diagnosticarea poziţiei internaţionale
10.4. Modalităţi de internaţionalizarea a întreprinderii
10.5. Avantajele şi inconvenientele diferitelor modalităţi de internaţionalizare
10.6. Eficacitatea globală şi adaptarea locală – elemente de bază în formularea strategiilor
10.7. Avantajul concurenţial naţional. Diamantul lui Porter
10.8. Clasificarea strategiilor concurenţiaale pe pieţele internaţionale în funcţie de presiunile pentru
integrareaq globală şi presiunilee pentru responsabilitatea socială
10.9.Strategiile internaţionale potrivit lui M. Porter
10.10. Cerinţele de internaţionalizare
10.11. Internaţionalizarea intreprinderilor. Alegerea modalităţii de internaţionalizare
10.12. Internaţionalizarea întreprinderilor şi reorganizarea lanţurilor de valoare ale acestora.
Total ore
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2

1
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1

30
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8.2. Planul tematic şi repartizarea orelor de seminar
Conţinuturi

nr. de ore
zi

fr

S. 1. Definirea segmentului strategic, regulile, etapele, metodele şi criteriile de segmentare
2
0,5
strategică
S. 2.Caracteristicile procesului strategic: informaţie cu caracter general; - informaţiile privind
2
0,5
concurenţii; - aplicaţie practică
S. 3. Analiza mediului înconjurător general. Delimitarea conceptuală a mediului înconjurător
2
0,5
general. Analiza PEST şi ghid pentru utilizarea acesteiea. Aplicaţie practică.
S. 4. Analiza lanţului valorii. Modele de descompunere a procesului de producţie. Particularităţi de
utulizare a lanţului valorii, ghid de acţiune pentru utilizarea analizei lanţului valorii şi alicaţii
2
0,5
practice
S. 5: Caracteristica nivelurilor de elaborare a strategiei
2
0,5
S. 6. Strategii corporative într-o întreprindere multiunităţi strategice de afaceri
2
0,5
S. 7: Modalităţi de creştere internă a întreprinderilor
2
0,5
S. 8. Matricele de portofoliu. Dificultăţi şi limitări conceptuale ale matricelor de portofoliu. Ghid
1
0,5
de acţiune pentru utilizarea matricelor de portofoliu, aplicare practică
Total ore
15
4
8.3. Bibliografie minimală
1. Allaire Yvan, Mihaela Firşirotu. Management strategic. Strategiile succesului. – Bucureşti: Editura
Economică, 1998, 557 p.
2. Bogdan Băcanu. Practici de management strategic. - Iaşi: Polirom, - 2006. – 326 p.
3. Eugeb Burduş, Gheorghiţa Căprărescu. Fundamentele managementului organizaţiei. - Bucureşti: Editura
Economică, 1999. - 512 p.
4. Dumitrescu Mihail. Strategii şi management strategic. - Bucureşti: Ed. Economică, 2002. – 302 p.
5. Lianu Costin. Managementul strategiilor de export la nivel naţional sectorial şi regional. – Bucureşti: Ed.
Economică, 2008. – 159 p.
6. Neamţu Liviu, Neamţu Adina. Management strategic.-Bucureşti: Editura Economică, 2009.–283 p.
7. Paraschiv Vagu, Ion Stegăroiu, Gabriel Croitoru, Anişoara Duică etc. Strategii Manageriale. – Bucureşti: Pro
Universitaria, 2014. – 847 p.
8. Amalia Venera Todoruţ. Management strategic. Perspective teoretice şi parctice. – Bucureşti: Pro
Universitaria, 2014. – 208 p.
9. Strategii didactice de predare şi învăţare
Învăţarea centrată pe student: prelegeri interactive, inclusiv cu utilizarea cursurilor electronice (în sistemul
Moodle), seminare, consultaţii.
10. Sugestii pentru activitatea individuală.
Studentul studiază literatura obligatorie; execută sarcinile pentru acasă eliberate la lecţiile seminare; învaţă
principiile, metodele şi instrumentele managementului strategic; în procesul de executare a practicii economicomanagerială face cunoştinţe cu principiile, metodele şi instrumentele managementului strategic la nivel de
întreprindere/organizaţie.
11. Evaluare
11.1. Strategii de evaluare. Examen în scris cu ponderea 0,4 din nota finală. Evaluări curente la lucrările
seminare, cu ponderea 0,6 din nota finală.
Tip de
Pondere din
Criteri de evaluare
Metode de evaluare
activitate
nota finală
- Modul de rezolvare a sarcinilor propuse la examen
- Examen scris
Curs
(creativitate, structurare, corectitudine în elaborarea
40%
răspunsurilor)
- Prezenţa la activtăţi;
- Fişa de prezenţă
Seminar
- Contribuţia la desfăşurarea activităţilor de seminar;
- Rezultatele sarcinilor
60%
- Corectitudinea comunicării şi prezentării ideilor şi a
de seminar
sarcinilor de lucru la seminare
- Evaluări curente
11.2. Standarde minime de performanţă
- Realizarea minimală a sarcinilor de lucru pe parcursul activităţilor didactice (curs şi semniar);
- Obţinerea notei minime de „5‖ la fiecare dintre evaluările curente;
- Realizarea minimală a sarcinilor de lucru pe parcursul activităţilor didactice. Cunoaşterea, operarea şi
aplicarea instrumentelor, metodelelor şi modelelor managementului strategic la nivel de
organizaţie/întreprindere de transport.

Discipline de specialitate obligatorii
S.03.O.1.29. COMPLEXUL DE TRANSPORT
1. Date despre program
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Instituţia de învăţământ superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul general de studii
Domeniul de formare profesională
Programul de studii superioare de licenţă

Universitatea Tehnică a Moldovei
Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi
Transporturi
84 Servicii Transport
841 Servicii Transport
841.1. Tehnologii de operare în transport (auto)

2. Date despre unitatea de curs
Denumirea unităţii de curs
Complexul de transport
Volumul de lucru
Credite
Codul
Categoria unităţii de curs
Semestrul, zi/ f/r
al studentului
(ECTS)
S.03.O.1.29.
150
5
S- de specialitate; O - obligatorie
3/4
2.2
Tipuri de activităţi:
Ore de contact direct, zi/ f/r
Studiul individual
a) Prelegeri
45/16
45/74
b) Seminar
30/12
60/48
2.3
Responsabilitatea pentru unitatea de curs
Departamentul
Titularul responsabil
Cadre didactice implicate
Transporturi
Ion COTRUŢĂ, lect. univ.
2.1

3. Integrarea unităţii de curs în programul de studii superioare de licenţă
Unitatea de curs ―Complexul de transport‖ este o disciplină obligatorie de specialitate orientată spre formarea
competenţilor profesionale şi transversale prevăzute în planul de învăţământ (anexa 1):
CPL2. Organizarea şi gestiunea serviciilor de transport şi expediţie
CPL3. Planificarea, organizarea şi gestionarea exploatării tehnice a mijloacelor de transport
CPL4 Proiectarea şi gestionarea sistemelor de transport, lanţurilor şi complexelor logistice
CPL5. Planificarea, organizarea şi gestionarea transporturilor multimodale, internaţionale, serviciilor vamale şi
de expediţii în conformitate cu prevederile actelor normative internaţionale şi naţionale
4. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul
4.1
Conform
Planul de învăţământ asigură parcurgerea disciplinelor şi formarea la studenţii
planului de
cunoştinţelor şi abilităţilor după cum urmează: (a) la disciplinele fundamentale învăţământ
matematica superioară, fizica tehnică, studiul şi tehnologia materialelor, ingineria
mecanică, micro- şi macro economie, statistică şi metode economico-matematice, (b) la
discipline generale – tehnologii informaţionale, (c) la disciplinele socio-umane –
managementul resurselor umane
4.2
Conform
 Competenţe-cheie/transdisciplinare:
competenţelor
- competenţa de planificare şi organizare a propriei învăţări atât individuale, cât şi în
grup,
- competenţa de a comunica argumentat în limba maternă/de stat,
- competenţe de a dobândi şi a aplica cunoştinţe de bază din domeniul matematicii,
micro- şi macro economie ştiinţelor şi tehnologiilor în rezolvarea unor probleme
specifice disciplinei,
- competenţe de utilizare a instrumentelor cu funcţie digitală, precum şi folosirea
tehnologiilor informaţionale în activitatea profesională.
 Competenţe profesionale generale:
- competenţe de a aplica cunoştinţele la disciplinele de macro şi microeconomie,
precum şi a metodelor economico-matematice în transport,
- competenţe de a aplica cunoştinţele geografiei transporturilor la nivel naţional şi
internaţional,

5. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
5.1

Prelegeri

4.2

Seminar

Metode şi procedee: prelegerea interactivă, problematizarea, brainstorming-ul
Mijloace de instruire: tablă, carioci, laptop, proiector, internet
Forme de activitate: frontală
Metode şi procedee: explicare, studiu de caz, dezbateri
Mijloace de instruire: tablă, carioci, laptop, proiector
Forme de activitate: frontală

6. Obiectivul principal al unităţii de curs
Formarea unui ansamblu integrat de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini dobândite de studenţi cu scopul realizării
la nivel calitativ a atribuţiilor şi a sarcinilor profesionale cu privire la organizarea şi planificarea eficientă a
sistemelor de transport, inclusiv a proceselor tehnologice de transport conform legislaţiei în vigoare, precum şi
aplicarea tehnologiilor moderne.

7. Finalităţile de studiu
Studentul va fi capabil să efectueze activităţi de analizare, planificare, organizare şi gestionare a sistemelor de
transport, inclusiv a proceselor tehnologice de transport.

8. Conţinutul unităţii de curs
8.1. Planul tematic şi repartizarea orelor de curs teoretic
Conţinuturi
1. Sistemul de transport
1.1 Rolul sistemelor de transport
1.2 Clasificarea şi caracteristica modurilor de transport
1.3 Dezvoltarea transporturilor la nivel naţional şi internaţional
1.4 Administrarea sistemelor de transport
1.5 Analiza cadrului legislativ în domeniul transporturilor
2. Infrastructura rutieră
2.1 Principii generale
2.2 Clasificarea drumurilor
2.3 Elemente componente ale drumurilor
2.4 Reţeaua de drumuri europene
2.5 Coridoarele pan-europene de transport
3. Procesul de transport pe calea ferată
3.1 Clasificarea căilor ferate
3.2 Mijloacele de transport feroviar
3.3 Structura procesului de transport feroviar
3.4 Organizarea activităţii staţiilor de cale ferată, inclusiv activitatea comercială
3.5 Organizarea circulaţiei trenurilor, inclusiv a vagoanelor
3.6 Organizarea transportului de pasageri pe calea ferată
4. Graficele de circulaţie şi planurile de formare a trenurilor
4.1 Definirea şi clasificarea restricţiilor de viteză
4.2 Definirea şi clasificarea graficelor de circulaţie a trenurilor
4.3 Elementele componente ale graficelor de circulaţie
4.4 Capacitatea de circulaţie şi de transport a liniilor de cale ferată
4.5 Planul de formare a trenurilor de marfă
5. Transportul naval
5.1 Structura organizatorică a transportului naval
5.2 Elementele constitutive ale transportului naval
5.3 Căile navigabile maritime şi fluviale
5.4 Mijloacele de transport naval
5.5 Mărfurile care fac obiectul transportului cu navele
5.6 Portul: definire şi caracteristică generală
5.7 Actele navei
6. Organizarea procesului de transport naval
6.1 Organizarea circulaţiei navelor
6.2 Activitatea portului
6.3 Conosamente şi tipuri de conosament
6.4 Contractele de navlosire

nr. de ore
zi

f/r

2

1

4

1

3

1,5

3

1

3

1

3

1

7. Transportul aerian
7.1 Caracteristica transportului aerian şi elementele componente
7.2 Clasificarea şi caracteristicile aeronavelor
7.3 Aeroportul: definire şi caracteristică generală
8. Organizarea procesului de transport aerian
8.1 Organizarea activităţii pe aeroport
8.2 Organizarea spaţiului aerian
8.3 Formele activităţii aviaţiei civile
8.4 Organizarea transportului de mărfuri cu aeronavele
9. Transportul prin conducte
9.1 Caracteristica şi modul de funcţionare a transportului prin conducte
9.2 Elementele componente a transportului prin conducte
9.3 Construcţia conductei
9.4 Staţii şi sisteme de pompare
9.5 Sporirea capacităţii de transportare prin conducte
9.6 Transportul aeropulsiv prin conducte
10. Terminalele de containere
10.1 Caracteristica containerelor
10.2 Caracteristica terminalelor de containere
10.3 Procesul tehnologic în terminalele de containere
10.4 Cerinţe generale faţă de terminalele de containere
11. Transportul multimodal
11.1 Cauzele apariţiei transportului multimodal
11.2 Caracteristica transportului multimodal
11.3 Clasificarea transportului multimodal
12. Combustibilii alternativi
12.1 Gaz petrol lichefiat
12.2 Biocombustibil
12.3 Etanol
12.4 Gaz natural comprimat (CNG)
12.5 Hidrogen
12.6 Pila de combustie
12.7 Energia atomică
12.8 Energia electrică
13. Impactul transporturilor asupra mediului încunjurător
13.1 Influenţa transporturilor asupra mediului ambiant
a. Poluarea fonică
b. Poluarea sonică
13.2 Aspecte privind reducerea emisiilor generate de transporturi
13.3 Protocolul de la Kyoto privind reducerea emisiilor poluante, Kyoto 1997
13.4 Acordul pentru limitarea încălzirii globale, Paris 2016
14. Securitatea şi siguranţa
14.1 Siguranţa traficului rutier
14.2 Siguranţa traficului feroviar
14.3 Siguranţa traficului aerian
14.4 Siguranţa traficului maritim
14.5 Securitatea în aeroporturi şi porturile maritime
15. Politici tarifare
15.1 Analiza politicilor tarifare la transportul rutier, feroviar, aerian şi naval de persoane şi bagaje
15.2 Analiza politicilor tarifare la transportul rutier, feroviar, aerian, naval de mărfuri
15.3 Calculul costului la serviciile de transport rutier de persoane
15.4 Metode de percepere a taxei pentru călătoria în transportul de persoane
TOTAL ORE
8.2. Planul tematic şi repartizarea orelor de seminar
Conţinuturi
LP 1. Sistemul de transport urban: elemente, noţiuni, caracteristici. Studiu de caz: mun. Chişinău,
or. Viena, mun. Bucureşti, or. Moscova
LP 2. Coridoarele de transport rutiere, feroviare, maritime, aeriene şi prin conducte. Studiu de
caz: Coridoarele pan-europene de transport.
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1

3

1,5

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

45

16

nr. de ore
zi
f/r
2

0,5

2

1

LP 3. Trenurile de mare viteză. Studiu de caz: ICE, AGV, TGV, TALGO 350, Sapsan,
2
1
Shinkansen,
LP 4. Organizaţiile internaţionale de cooperare în domeniul feroviar. Studiu de caz: ОСЖД,
2
1
Uniunea Internaţională a Căilor Ferate
LP 5. Activitatea comercială în porturile maritime. Studiu de caz: Portul Rotterdam, Portul Usti
2
1
Luga, Portul Constanţa, Portul Singapur, Portul Klaipeda
LP 6. Sistemele ecluzate. Studiu de caz: Canalul de Panama
2
1
LP 7. Activitatea şi caracteristica aeroportului. Studiu de caz: Aeroportul Henry Coandă,
2
1
Heathrow, Cansai, Charles-de-Gaulle, Внуково, Atlanta, Frankfurt am Main
LP 8. Transportul aerian de mărfuri. Studiu de caz: UPS, DHL, Lufthansa, KLM, Аэрофлот
2
1
LP 9. Caracteristica conductelor magistrale a transportului de ţiţei şi gaze. Studiu de caz: Ormen
2
1
Lange, Nord Stream, Power of Siberia
LP 10. Caracteristica terminalelor de containere. Studiu de caz: Terminalul de containere
2
1
Constanţa Sud, Rotterdam, Hamburg, Sankt Petersburg
LP 11. Caracteristica coridoarelor multimodale de transport. Studiu de caz: TRACECA, VIKING
2
0,5
LP 12. Utilizarea combustibililor alternativi în transport. Studiu de caz: motoarele hibrid,
2
0,5
electrice
LP 13. Aspecte privind reducerea emisiilor generate de transporturi. Studiu de caz: Normele
2
0,5
Euro 1 – Euro 6+
LP 14. Siguranţa traficului rutier, feroviar, aerian, maritim de mărfuri şi persoane
2
0,5
LP 15. Caracteristica sistemului E-Tiketing. Studiu de caz: Biletul electronic în transportul aerian
2
0,5
de pasageri
TOTAL ORE
30
12
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9. Strategii didactice de predare şi învăţare
Învăţarea centrată pe student: prelegeri interactive, inclusiv cu utilizarea cursurilor electronice (în sistemul
Moodle), lucrări practice, consultaţii.

10. Sugestii pentru activitatea individuală.
Studentul studiază literatura obligatorie, execută sarcinile pentru acasă eliberate la lecţiile practice, studiază
legislaţia şi actele normative ce reglementează transporturile, în procesul de executare a practicii în producţie
face cunoştinţă cu politicile privind planificarea, implementarea şi monitorizarea sistemelor de transport.
11. Evaluare
11.1. Strategii de evaluare. Examen în scris cu ponderea 0,4 din nota finală. Evaluări curente la lucrările
practice, cu ponderea 0,6 din nota finală.
Tip de
Pondere din
Criterii de evaluare
Metode de evaluare
activitate
nota finală
- Modul de rezolvare a sarcinilor propuse la examen - Examen scris
Curs
40%
(creativitate, structurare, corectitudine în elaborarea
răspunsurilor)
- Prezenţa la activităţi;
- Fişa de prezenţă
Seminar
60%
- Contribuţia la desfăşurarea activităţilor de seminar;
- Rezultatele sarcinilor
- Corectitudinea comunicării şi prezentării ideilor şi a
de seminar
sarcinilor de lucru la seminare.
- Evaluări curente
11.2. Standarde minime de performanţă
- Realizarea minimală a sarcinilor de lucru pe parcursul activităţilor didactice (curs şi seminar),
- Obţinerea notei minime de ‖5‖ la fiecare dintre evaluările curente,
- Cunoaşterea, operarea şi aplicarea principiilor şi tehnologiilor de organizare, planificare şi gestionare a
sistemului de transport

S.04.O.1.30. CONSTRUCŢIA AUTOVEHICULELOR
1. Date despre program
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Instituţia de învăţămînt superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul general de studii
Domeniul de formare profesională
Programul de studii superioare de licenţă

Universitatea Tehnică a Moldovei
Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi
Transporturi
84 Servicii Transport
841 Servicii Transport
841.1. Tehnologii de operare în transport (auto)

2. Date despre unitatea de curs
Denumirea unităţii de curs
Construcţia autovehiculelor
Volumul de lucru
Credite
Codul
Categoria unităţii de curs
Semestrul, zi/fr
al studentului
(ECTS)
S.05.O.1.30.
150
5
S- de specialitate; O - obligatorie
4/5
2.2
Tipuri de activităţi:
Ore de contact direct, zi/fr
Studiul individual
a) Prelegeri
45/14
60/98
b) Laborator
30/8
15/30
2.3 Responsabilitatea pentru unitatea de curs
Departamentul
Titularul responsabil
Cadre didactice implicate
Transporturi
Olivian PĂDURE, conf.univ., dr.
I. ROTARU, V. PLĂMĂDEALĂ,
I. BEIU lect.univ.
2.1

3. Integrarea unităţii de curs în programul de studii superioare de licenţă
Unitatea de curs ―Construcția autovehiculelor‖ este o disciplină obligatorie din componența unui bloc de unități
de curs orientat spre formarea competenței profesionale și transversale prevăzute în planul de învățământ :
CPL2. Organizarea şi gestiunea serviciilor de transport şi expediţie
CPL3. Planificarea, organizarea şi gestionarea exploatării tehnice a mijloacelor de transport
CPL4 Proiectarea şi gestionarea sistemelor de transport, lanţurilor şi complexelor logistice
CPL5. Planificarea, organizarea şi gestionarea transporturilor multimodale, internaţionale, serviciilor vamale şi
de expediţii în conformitate cu prevederile actelor normative internaţionale şi naţionale

4. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul
4.1

Conform
planului de
învăţămînt

4.2

Conform
competenţelor

Planul de învățămînt asigură parcurgerea disciplinelor și formarea la studenții
cunoştinţelor şi abilităților după cum urmează: : a) la disciplinele fundamentale matematica superioară, fizica tehnică, studiul și tehnologia materialelor, ingineria
mecanică ; b) la discipline generale – tehnologii informaționale; c) la disciplinele de
specialitate – complexul de transport, legislația de transporturi.
Competențe-cheie/transdisciplinare:
- competența de planificare și organizare a propriei învățări atât individuale, cât și în
grup;
- competența de a comunica argumentat în limba maternă/de stat;
- competențe de a dobândi și a aplica cunoștințe de bază din domeniul matematicii,
științelor și tehnologiilor în rezolvarea unor probleme specifice disciplinei;
- competențe de utilizare a instrumentelor cu funcție digitală, precum și folosirea
tehnologiilor informaționale în activitatea profesională
Competențe profesionale generale:
- competențe de a aplica cunoștințele despre structura și funcționarea complexului de
transport național și internațional;
- competențe de a dobândi și a aplica cunoștințele de drept de stat și legislație în
domeniul transportului rutier;
- competențe de a aplica cunoștințele la disciplinele de tehnologia materialelor și
mecanica aplicată;
- competențe de a aplica cunoștințele în protecția mediului ambiant.competenţe de a
aplica cunoştinţele în protecţia mediului ambiant.

5. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
5.1

Prelegeri

Metode şi procedee: prelegerea interactivă, problematizarea, brainstorming-ul
Mijloace de instruire: tablă, carioci, laptop, proiector, internet, monstre, machete.
Forme de activitate: frontală

5.2

Laborator

Metode şi procedee: explicaţia, studiu de caz, dezbaterea.
Mijloace de instruire: tablă, carioci, laptop, proiector monstre, machete.
Forme de activitate: frontală, individuală

6. Obiectivul principal al unităţii de curs
Formarea unui ansamblu integrat de cunoștințe, abilități și atitudini dobândite de studenți cu scopul realizării
la nivel calitativ a atribuțiilor și a sarcinilor profesionale legate cu exploatarea a autovehiculelor

7. Finalităţile de studiu
Studentul va fi capabil să descrie destinația, construcția și principiu de funcționare a mijloacelor de transport
rutier

8. Conţinutul unităţii de curs
8.1. Planul tematic şi repartizarea orelor de curs teoretic
Conţinuturi
1. 1. Introducere. Autovehiculele, construcţia generală.
1.1. Autovehiculele, construcţia generală, tipurile şi marcarea, clasificarea, indexarea.
1.2. Motoare cu ardere internă, tipurile, procesele de funcţionare ale motoarelor în 2 şi 4 timpi.
1.3. Mecanismele şi sistemele MAI
2. Sisteme de propulsie alternative
2.1. Autovehicule cu propulsie hibridă
2.2. Autovehicule cu propulsie electrică
3. Mecanismul bielă-manivelă şi de distribuţie gazelor
3.1. Mecanismul bielă-manivelă, destinaţia, construcţia generală, clasificarea, penele.
3.1. Mecanismul de distribuţie a gazelor, destinaţia, construcţia generală, clasificarea, penele.
4. Sistemul de ungere al MAI
4.1. Necesitatea în ungere a suprafeţelor de lucru, modalităţile de ungere.
4.2. Uleiurile utilizate, tipurile, marcarea, proprietăţile fizico-chimice.
4.3. Elementele componente ale sistemului de ungere.
4.4. Ventilarea carterului.
4.5. Penele sistemului de ungere şi metodele de înlăturare
5. Sistemul de răcire al MAI.
5.1. Necesitatea în răcire a motoarelor, modalităţile de răcire, regimul termic al motorului.
5.2. Lichidele de răcire utilizate, tipurile, marcarea, proprietăţile fizico-chimice.
5.3. Elementele componente ale sistemului de răcire.
5.4. Penele sistemului de răcire şi metodele de înlăturare.
6. Sistemul de alimentare cu benzină
6.1. Destinaţia, elementele componente, tipurile de benzină;
6.2. Carburatorul, construcţia, principiul de funcţionare.
6.3. Motorele cu injecţie.
7. Instalaţia de alimentare cu gaz
7.1. Destinaţia, elementele componente.
7.2. Instalaţia de alimentare cu gaz lichefiat, principiul de funcţionare;
7.3. Instalaţia de alimentare cu gaz comprimat, principiul de funcţionare;
7.4. Reductoarele de gaz;
7.5. Penele instalaţiilor de alimentare.
8. Instalaţia de alimentare a MAC
8.1. . Destinaţia, elementele componente, clasificarea motorinei;
8.2. Pompele de combustibil, pompele de injecţie de presiune înaltă.
8.3. Instalaţia de alimentare cu motorină „Common Rail‖ elementele componente, funcţionarea;
Supraalimentarea motoarelor
8.4. Penele instalaţiilor de alimentare.
9. Echipamentul electric al autovehiculelor. Instalaţiile de pornire şi aprindere
9.1. Echipamentul electric al automobilului. Generalităţi.
9.2. Instalaţiile de pornire, construcţia generală. Demaroarele.
9.2. Instalaţiile de aprindere, tipurile, construcţia generală. Generatoarele, reglatoarele de curent,
ruptor distribuitorul.
10. Transmisia, ambreiajele şi mecanismele de acţionare
10.1 Transmisia, destinaţia, scheme de compunere, construcţia generală;
10.2. Ambreiajul, destinaţia, clasificarea, construcţia generală şi principiul de funcţionare;

nr. de ore
zi
fr
4

0,5

2

0

4

1

2

0,5

2

1,5

2

1

2

0,5

4

1

4

2

2

1

10.3. Mecanismele de acţionare, destinaţia, clasificarea construcţia generală şi principiul de
funcţionare;
10.4. Penele ambreiajului şi mecanismului de acţionare.
11. Cutiile de viteze. Construcţia şi funcţionarea
11.1. Destinaţia, construcţia generală şi clasificarea şi principiul de funcţionare al cutiilor de
viteze;
11.2. Construcţia mecanismelor de acţionare; destinaţia, clasificarea construcţia generală şi
principiul de funcţionare;
11.3. Penele cutiei de viteze şi mecanismului de acţionare.
12. Transmisia cardanică, transmisia principale, diferenţiale, semiaxiale.
12.1. Destinaţia, construcţia generală, clasificarea şi principiul de funcţionare ale transmisiei
cardanice, transmisiei principale, diferenţialelor şi semiaxelor;
12.2. Penele transmisiei cardanice, transmisiei principale, diferenţialelor şi semiaxelor.
13. Sistemul de frânare
13.1 Destinaţia, clasificarea şi principiul de funcţionare a sistemului de frânare;
13.2. Destinaţia, tipurile şi principiul de funcţionare a mecanismelor de frânare;
13.3. Sistemul de frânare cu ABS, avantajele;
13.4. Penele sistemului de frânare.
14. Sistemul de direcţie
14.1 Destinaţia, construcţia generală, clasificarea şi principiul de funcţionare a sistemului de
direcţie;
14.2. Destinaţia, tipurile şi principiul de funcţionare a mecanismelor de direcţie;
14.3. Trapezul de direcţie, destinaţia. Construcţia şi funcţionarea mecanismului de acţionare a
direcţiei;
14.4. Penele sistemului de direcţie
15. Partea rulantă, suspensiile.
15.1 Destinaţia, tipurile de cadre. clasificarea caroseriilor;
15.2. Destinaţia, tipurile şi principiul de funcţionare ale suspensiei, roţilor;
15.3. Penele părţii rulante.
16. Construcţia autovehiculelor şi remorcilor specializate
16.1.Clasificarea remorcilor şi semiremorcilor
16.2.Sarcina pe axe
163. Metode de fixare a incarcaturii
17.Cerinţele specifice asupra mijloacelor de transport specializat
17.1. Cerinţe specifice pentru transport de pasageri
17.2. cerinţe suplimentare pentru autovehiculele de transport a mărfurilor ADR
17.3. Cerinţe specifice pentru ATP
17.4.Cerinţe specifice transportului de animale
Total ore
8.2. Planul tematic şi repartizarea lucrărilor de laborator
Conţinuturi

2

0,5

2

0,5

4

1

2

0,5

2

0,5

2

2

2

2

45

14

nr. de ore
zi
fr
4
1

LR 1 Construcţia generală a motorului, mecanismelor bielă-manivelă şi de distribuţie a gazelor,
instalaţiilor de răcire şi ungere
LR 2. Instalaţiile de alimentare a motoarelor cu benzină şi gaze
3
0,5
LR 3. Instalaţia de alimentare cu combustibil a mac
4
0,5
LR 4. Echipamentul electric al automobilului.
3
0,5
LR 5. Transmisia automobilului.
6
1
LR 6. Sistemul de frânare.
3
0,5
LR 7. Sistemul de direcţie.
3
0,5
LR 8. Sistemul de rulare.
4
1
Total ore
30
8
8.3. Bibliografie minimală
1. Gh. Frăţilă, M. Frăţilă, St. Samoilă Automobile. Cunoaştere, întreţinere şi reparare. Editura Didactică şi
Pedagogică., Bucureşti, 2001-2012.
2. Поросятковский В.А., Руссу Т. И. Автомобили: Основы конструкции: Учеб. – Chişinau, 2008 (Î.S.F.E. –
P. „Tipografia Centrală‖). – 520 p.
3. Вишняков Н.Н., Островцев В.Н. и др. Автомобили: Основы конструкци, M.: Машиностоение, 1986.
4. Е.В. Михайловский, K.B. Серебряков, Е.Я. Тур. Устройство автомобиля. M.: Машиностоение, 1985.

5. V. Poroseatcovschi, I. Rotaru. Automobile. Tematica şi îndrumări metodice pentru efectuarea lucrărilor de
laborator la disciplina „Bazele construcţiei automobilului‖ 2008-2012. Varianta electronică.

9. Strategii didactice de predare şi învăţare
Învăţarea centrată pe student: prelegeri interactive, inclusiv cu utilizarea cursurilor electronice (în sistemul
Moodle), lucrări de laborator, consultaţii.

10.Sugestii pentru activitatea individuală.
Studentul studiază literatura obligatorie; efectuează lucrările de laborator în conformitate cu sarcina şi structura
aprobată; execută sarcinile pentru acasă; studiază literatura obligatorie.
11. Evaluare
11.1. Strategii de evaluare. Examen în scris cu ponderea 0,4 din nota finală. Evaluări curente la lucrările de
laborator. Atestări curente cu ponderea 0,6 din nota finală.
Tip de
Pondere din
Criteri de evaluare
Metode de evaluare
activitate
nota finală
Modul
de
rezolvare
a
sarcinilor
propuse
la
examen
Examen
scris
Curs
(creativitate, structurare, corectitudine în elaborarea
40%
răspunsurilor)
- Rezultatele la
Lucrări de - Prezenţa la activtăţi;
lucrări de laborator;
60%
laborator - Contribuţia la desfăşurarea lucrărilor de laborator;
- Atestări curente
11.2. Standarde minime de performanţă
- Realizarea minimală a sarcinilor de lucru pe parcursul activităţilor didactice (curs şi lucrări de laborator);
- Obţinerea notei minime de „5‖ la fiecare dintre evaluările curente;
- Cunoaşterea destinației, construcției, principiului de funcționare și defectelor specifice pentru ansamblurile și
sistemele a autovehiculelor.

S.05.O.1.31. TRANSPORTURI DE MĂRFURI
1. Date despre program
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Instituţia de învăţămînt superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul general de studii
Domeniul de formare profesională
Programul de studii superioare de licenţă

Universitatea Tehnică a Moldovei
Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi
Transporturi
84 Servicii Transport
841 Servicii Transport
841.1. Tehnologii de operare în transport (auto)

2. Date despre unitatea de curs
Denumirea unităţii de curs
Transporturi de mărfuri
Volumul de lucru
Credite
Codul
Categoria unităţii de curs
al studentului
(ECTS)
S.05.O.1.31.
240
8
S- de specialitate; O - obligatorie
2.2
Tipuri de activităţi:
Ore de contact direct, zi/fr
a) Prelegeri
75/18
b) Lecţii practice
45/16
2.3 Responsabilitatea pentru unitatea de curs
Departamentul
Titularul responsabil
Transporturi
Natalia ŞESTENCO-DIACEK, lect.univ.
2.1

Semestrul, zi/fr
4/5
Studiul individual
75/132
45/74 – proiect de an
Cadre didactice implicate
-

3. Integrarea unităţii de curs în programul de studii superioare de licenţă
Unitatea de curs ―Transporturi de mărfuri‖ este o disciplină obligatorie orientată spre formarea următoarelor
competenții profesionale și transversale prevăzute în planul de învățământ (anexa 1):
CPL2. Organizarea și gestiunea transportului rutier de mărfuri și persoane;
CPL4. Proiectarea și organizarea traficului rutier durabil, sigur și ecologic;
CPL5. Planificarea și organizarea activității de lansare afacerii pe piața serviciilor de transport rutier, precum și
managementul eficient întreprinderii în conformitate cu prevederile actelor normative internaționale și naționale
CT1. Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale de inginer în cadrul propriei strategii de
muncă calificată și eficientă;
CT2. Aplicarea tehnicilor de relaționare în grup. Promovarea spiritului de inițiativă, dialogului, cooperării,
respectului față de ceilalți.

4. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul
4.1

4.2

Planul de învățămînt asigură parcurgerea disciplinelor și formarea la studenții
cunoştinţelor şi abilităților după cum urmează: : a) la disciplinele fundamentale matematica superioară, fizica tehnică, studiul și tehnologia materialelor, ingineria
mecanică, micro- și macro economie, statistică și metode economico-matematice; b) la
discipline generale – tehnologii informaționale și tehnici de comunicare; c) la disciplinele
socioumane – managementul resurselor umane, drept economic; d) la disciplinele de
specialitate – construcția autovehiculelor, complexul de transport, legislația de
transporturi.
Conform
Competențe-cheie/transdisciplinare:
competenţelor - competența de planificare și organizare a propriei învățări atât individuale, cât și în grup;
- competența de a comunica argumentat în limba maternă/de stat;
- competențe de a dobândi și a aplica cunoștințe de bază din domeniul matematicii,
științelor și tehnologiilor în rezolvarea unor probleme specifice disciplinei;
- competențe de utilizare a instrumentelor cu funcție digitală, precum și folosirea
tehnologiilor informaționale în activitatea profesională
Competențe profesionale generale:
- competențe de a aplica cunoștințele la disciplinele de macro și microeconomie, precum
și a metodelor economico-matematice în transport;
- competențe de a aplica cunoștințele despre structura și funcționarea complexului de
transport național și internațional;
- competențe de a dobândi și a aplica cunoștințele de drept de stat și legislație în domeniul
transportului rutier;
- competențe de a aplica cunoștințele la disciplinele de tehnologia materialelor și
mecanica aplicată;
- competențe de a aplica cunoștințele în construcția și destinația mijloacelor de transport
rutier
Conform
planului de
învăţămînt

5. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
5.1

Prelegeri

5.2

Lecţii
practice

5.3.

Proiect de an

Metode şi procedee: prelegerea interactivă, problematizarea, brainstorming-ul
Mijloace de instruire: tablă, carioci, laptop, proiector, internet
Forme de activitate: frontală
Metode şi procedee: explicaţia, studiu de caz, dezbaterea.
Mijloace de instruire: tablă, carioci, laptop, proiector
Forme de activitate: frontală
Metode şi procedee: explicaţia, problematizarea
Mijloace de instruire: internet cu acces la informaţii deschise
Forme de activitate: individuală

6. Obiectivul principal al unităţii de curs
Formarea unui ansamblu integrat de cunoștințe, abilități și atitudini dobândite de studenți cu scopul realizării
la nivel calitativ a atribuțiilor și a sarcinilor profesionale cu privire la organizarea eficientă și sigură a proceselor
de transportare a încărcăturilor în corespundere cu legislaţia în vigoare şi în baza tehnologiilor moderne.

7. Finalităţile de studiu
Studentul va fi capabil să efectueze activități de planificare, organizare și gestionare a proceselor de transport
de mărfuri

8. Conţinutul unităţii de curs
7.1. Planul tematic şi repartizarea orelor de curs teoretic
Conţinuturi
1: Principalele caracteristici ale procesului de transport al livrării mărfurilor
1.1 Situația actuală și perspectivele dezvoltării transportului de mărfuri în Republica Moldova
1.2 Metode de îmbunătățire a fiabilității procesului de transport
1.3 Sisteme de transport, componența și clasificarea acestora
2. Idei generale despre marfă
2.1 Conceptul de marfă și unitate de încărcătură
2.2 Clasificarea mărfurilor
2.3 Clasificarea transportului mărfurilor
3. Proprietățile mărfurilor transportate
3.1 Proprietățile fizice ale mărfurilor
3.2 Proprietățile chimice ale mărfurilor
3.3 Proprietățile biochimice ale mărfurilor
3.4 Încărcături în vrac
4. Tare și ambalaje
4.1 Destinația și clasificarea tarelor
4.2 Materiale de ambalaj
4.3 Marcarea mărfurilor
5.Mijloace de consolidare a pachetelor de marfă
5.1 Pachete de transport și cerințe pentru acestea
5.2 Metode de împachetare
5. 3 Containere de marfă și clasificarea acestora
5.4 Containere speciale și specializate
6. Asigurarea încărcăturii
6.1 Forțe care acționează asupra mărfurilor în procesul de transport
6.2 Depozitarea și fixarea încărcăturii în caroseriile vehiculelor
6.3 Factorii care afectează încărcătura
6.4 Cauzele pierderii de bunuri
6.5 Modalitățile de prevenire a pierderii încărcăturii
7. Principii generale de organizare a operațiunilor de încărcare și descărcare
7.1 Cerințe privind organizarea operațiunilor de încărcare și descărcare
7.2 Operațiuni de încărcare și descărcare și modalitățile de punere în aplicare a acestora
7.3 Termenele limită pentru încărcarea și descărcarea vehiculelor
8. Puncte de încărcare și descărcare
8.1 Caracteristicile și clasificarea punctelor de încărcare și de descărcare
8.2 Calcularea volumului de încărcare și descărcare
8.3 Capacitatea punctelor de încărcare și de descărcare

nr. de ore
zi
fr
2

0,5

2

0,5

2

2

0,5

2

0,5

4

0,5

2

0,5

2

0,5

9. Depozite
9.1 Distinația, clasificarea și caracteristicile depozitelor
9.2 Cerințe tehnico exploataționale pentru depozite
9.3 Indicatori de activitate a depozitului
9.4 Complexul echipamentelor depozitului
10. Caracteristicile generale ale mașinilor și dispozitivelor de încărcare și descărcare
10.1 Clasificarea mașinilor de încărcare și descărcare (MÎD) și a dispozitivelor
10.2 Performanța mașinilor și dispozitivelor
10.3 Clasificarea dispozitivelor de prindere încărcăturilor
11. Mașini și dispozitive de încărcare și descărcare
11.1 Macarale cu zonă de mișcare limitată
11.2 Macarale autopropulsate
11.3 Excavatoare
11.4 Încărcătoare
11.5 Descărcători de stații și mașini mobile
11.6 Autovehicule cu autofiletare
12. Transportul de mașini și dispozitive
12.1 Transportoare
12.2 Ascensoare
12.3 Instalații pneumatice și hidraulice de încărcare și descărcare
13. Dispozitive de prindere încărcăturilor
13.1 Slings
13.2 Țineți captura
13.3 Cupe pentru mașini de conducere și mașini integrate
14. Materialul rulant pentru transportul de marfă
14.1 Clasificarea materialului rulant al transportului rutier de mărfuri
14.2 Calitățile exploataționale ale materialului rulant
14.3 Materialul rulant de distinație specială
15. Schemele transport-tehnologice de livrare a mărfurilor
15.1 Alegerea schemelor transport-tehnologice de livrare a mărfurilor
15.2 Alegerea tipului de material rulant pentru transportul mărfurilor
15.3 Eficiența utilizării parcului rulant
16. Tehnologia transportului materialelor de construcție
16.1 Tehnologia transportului de mărfuri în vrac
16.2 Tehnologia transportului panourilor de perete
16.3 Tehnologia transportului de produse din beton armat
17. Tehnologia transportului de mărfuri periculoase
17.1 Clasificarea mărfurilor periculoase
17.2 Elaborarea rutelor pentru transportare a mărfurilor periculoase
17.3 Condiții pentru transportul mărfurilor periculoase
17.4 Cerințe privind materialul rulant pentru transportul mărfurilor periculoase
18. Tehnologia transportului mărfurilor agabaritice și de masă mare
18.1 Clasificarea mărfurilor agabaritice și de greutate mare
18.2 Sistemul de permise
18.3 Elaborarea rutelor pentru transportul mărfurilor agabaritice și de masă mare
19. Tehnologia transportului mărfurilor perisabile
19.1 Cerințe generale pentru transportul mărfurilor perisabile
19.2 Tehnologia transportului de carne și produse din carne
19.3 Tehnologia transportului de lapte și produse lactate
19.4 Tehnologia transportului de pește și produse din pește
19.5 Tehnologia transportului cartofilor și legumelor
19.6 Tehnologia transportului de fructe și pomușoare
20. Caracteristicile tehnologiei de transport al altor mărfuri
20.1 Tehnologia transportului bunurilor industriale
20.2 Tehnologia transportului mărfurilor comerciale
20.3 Tehnologia transportului mărfurilor agricole
21. Reguli pentru transportul mărfurilor
21.1 Reguli de primire a mărfurilor pentru transport
21.2 Reguli pentru încărcarea și descărcarea mărfurilor
21.3 Întocmirea documentelor de transport

2

0,5

2

0,5

4

0,5

2

0,5

2

0,5

2

0,5

2

0,5

3

0,5

3

0,5

2

0,5

4

0,5

2

0,5

4

1

21.4 Reguli pentru emiterea mărfurilor la transport
21.5 Răspunderea operatorilor de transport rutier și a expeditorilor
22. Organizarea procesului de transport al livrării de bunuri
22.1 Managementul transportului în Republica Moldova
22.2 Interacțiunea participanților la procesul de transport
22.3 Clasificarea transportului de mărfuri
23. Organizarea mișcării camioanelor pe rute
23.1 Metoda semiremorcilor înlocuibile
23.2 Organizarea transportului de mărfuri pe orare
23.3 Metode de organizare a circulației autoturismelor în transporturile pe autostrăzi
23.4 Metoda brațelor de tracțiune
23.5 Sistemul terminal al transportului intercity al autovehiculelor
24. Organizarea regimului de muncă și odihnă a conducătorilor auto
24.1 Componentele timpului de muncă a conducătorului auti
24.2 Normarea regimului de muncă și odihnă
24.3 Metode de control a regimului de muncă și odihnă
25. Indicatori tehnico-exploataționali ai utilizării camioanelor
25.1 Indicii de utilizare a parcului rulant
25.2 Indicii de utilizare a vehiculelor după parcurs
25.3 Tipurile de viteza
25.4 Indicatori ai utilizării vehiculului în funcție de timp
25.5 Indicatori de utilizare a autovehiculelor după capacitatea de încărcare
26. Productivitatea sistemelor de transport
26.1 Productivitatea sistemelor mari de transport
26.2 Influența factorilor asupra productivității sistemelor mari de transport
26.3 Productivitatea sistemelor mici de transport
26.4 Influența factorilor asupra productivității sistemelor mici de transport
27. Marșrutizarea în transportul de mărfuri
27.1 Optimizarea fluxurilor de marfă
27.2 Optimizarea returnării vehiculelor descărcate
27.3 Proiectarea rutelor pentru transportul mărfuri de masă
27.4 Stabilirea traseului pentru întreprinderi de transport
27.5 Proiectarea rutelor pentru transportul mărfurilor în partide mici
27.6 Proiectarea rutelor de consolidarea încărcăturilor
28. Gestionarea operațională a transportului de mărfuri
28.1 Sistemul de dispecerat
28.2 Planificarea zilnică a transportului de mărfuri
28.3 Organizarea emisiei autovehiculelor pe linie și întoarcerea acestora
29 Planificare și contabilizarea lucrului efectuat
29.1 Gestionarea materialului rulant pe rute
29.2 Evidența și analiza lucrărilor efectuate
29.3 Normarea și evidența consumului de combustibil și lubrifianți
Total ore

2

1

4

1

2

1

4

1

2

1

4

1

3

0,5

2

0,5

75

18

8.2. Planul tematic şi repartizarea lecţiilor practice
Conţinuturi
LP1 : Bunurile și caracteristicile de transport ale mărfurilor. Selectarea ambalajelor și mijloacelor
de consolidare a coletelor
LP2: Selectarea și calcularea mijloacelor de fixare a încărcăturilor
LP3: Selectarea și justificarea tipului de dispozitive de încărcare și descărcare și a dispozitivelor
de prindere a încărcăturii
LP4: Calculul productivității mecanismelor de încărare-descărcare, a mașinilor și dispozitivelor de
transport
LP5: Elaborarea programelor de lucru a unităților de transport și mecanismelor de încărcare și
descărcare
LP6: Calcularea volumului de lucrări de încărcare și descărcare și a capacității punctelor de
încărcare și descărcare
LP7: Metode de alegere a materialului rulant
LP8: Alegerea schemei tehnologice de transport a livrării a mărfurilor

nr. de ore
zi
2

fr
0,5

2
2

0,5
0,5

2

0,5

2

0,5

2

0,5

2
2

1
1

LP9: Elaborarea contractului (cerere) pentru transportul mărfurilor
LP10: Completarea documentelor de transport
LP11: Organizarea programului de muncă și odihnă a conducătorilor auto
LP12: Calculul indicatorilor tehnici și exploataționali
LP13: Calculul productivității unui sistem de transport mic
LP14: Calculul productivitășii unui sistem de transport mare
LP15: Marșrutizarea transporturilor de mărfuri în masă
LP16: Marșrutizarea transporturilor de mărfuri în partide mici
LP17: Metodă de calculare a costului transportului de mărfuri
LP18: Elaborarea planurilor operaționale pentru transportul mărfurilor
LP 19: Contabilizarea consumului de combustibil și a lubrifianților
Total ore

2
2
2
4
2
2
4
2
4
2
3
45

1
1
0,5
2
0,5
0,5
2
0,5
1
1
1
16

8.3. Bibliografie minimală
1. Codul transporturilor rutiere nr.150 din 17 iulie 2014.
2. Regulamentul transporturilor rutiere de mărfuri Nr. 773 din 20.06.2016.
3. Tehnologia organizării traficului de mărfuri: Ciclu de prelegeri / T. Alcaz, V. Russu, A. Oprea; red. resp.:
Ion Sârbu; Univ. Tehn. a Moldovei. Fac. Inginerie şi Management în Mecanică. Cat. Inginerie şi
Management în Transport. - Ch.: U.T.M., 2007.
4. Николин В. И. Автотранспортный процесс и оптимизация его элементов. – М.: Транспорт, 1990.
5. Вельможин А.В. и др. Грузовые автомобильные перевозки. М: Горячая линия – Телеком, 2007.
6. Горев А.Э. Грузовые автомобильные перевозки. – М,: ИД Академия, 2009.
7. Воркут А. И. Грузовые автомобильные перевозки. – Киев: Вища школа, 1986.
8. Алказ Ф.В., Тезек Ю.М., Кант С.В., Руссу В.А. Проектирование транспортных систем доставки
массовых грузов: учебное пособие. – Кишинев: ТУМ, 2004. – 50 С. (№ 1238).
9. Грузоведение, сохранность и крепление грузов / Смехов А.Д., Островский А.М. и др. Под ред. А.А.
Смехова – М.: Транспорт, 1987.-239 с.
10. Батищев И.И. Организация и механизация погрузочно-разгрузочных работ на автомобильном
транспорте: Учебник для автотранспортных техникумов. – 6-е изд. перераб. и доп. – М.: Транспорт,
1988. – 367 с.

9. Strategii didactice de predare şi învăţare
Învăţarea centrată pe student: prelegeri interactive, inclusiv cu utilizarea cursurilor electronice (în sistemul
Moodle), lucrări practice, proiect de an, consultaţii.

10.Sugestii pentru activitatea individuală.
Studentul studiază literatura obligatorie; elaborează proiectul de an în conformitate cu sarcina şi structura
aprobată; execută sarcinile pentru acasă eliberate la lecţiile practice; studiază legislaţia şi actele normative ce
reglementează activitatea de transporturi de mărfuri; în procesul de executare a practicii în producţie face
cunoştinţă cu organizarea transportului de încărcături.

11. Evaluare
11.1. Strategii de evaluare. Examen în scris cu ponderea 0,4 din nota finală. Evaluări curente la lucrările
practice, cu ponderea 0,3 din nota finală. Susţinerea publică a proiectului de an, cu ponderea 0,3 din nota finală.
Tip de
Pondere din
Criteri de evaluare
Metode de evaluare
activitate
nota finală
Modul
de
rezolvare
a
sarcinilor
propuse
la
examen
Examen
scris
Curs
40%
(creativitate, structurare, corectitudine în elaborarea
răspunsurilor)
- Prezenţa la activtăţi;
- Fişa de prezenţă
Lecţii
30%
- Contribuţia la desfăşurarea activităţilor de seminar;
- Rezultatele
practice
- Corectitudinea comunicării şi prezentării ideilor şi a
sarcinilor de seminar
sarcinilor de lucru la seminare
- Evaluări curente
- Susţinerea publică a
Proiect de - Contribuţie şi creativitate la elaborarea proiectului de
30%
an;
proiectului de an
an
- Nivelul de prezentare şi de răspundere la întrebări
10.2. Standarde minime de performanţă
- Realizarea minimală a sarcinilor de lucru pe parcursul activităţilor didactice (curs şi semniar);
- Obţinerea notei minime de „5‖ la fiecare dintre evaluările curente;
- Elaborarea proiectului de an în corespundere cu sarcina;
- Cunoaşterea, operarea şi aplicarea tehnologiilor şi principiilor de organizare, planificare şi gestionarea
transportului de mărfuri

S.05.O.1.32. TRANSPORTURI DE PERSOANE
1. Date despre program
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Instituția de învățământ superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul general de studii
Domeniul de formare profesională
Programul de studii superioare de licență

Universitatea Tehnică a Moldovei
Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi
Transporturi
84 Servicii Transport
841 Servicii Transport
841.1. Tehnologii de operare în transport (auto)

2. Date despre unitatea de curs
Denumirea unității de curs
Transporturi de persoane
Volumul de lucru
Credite
Codul
Categoria unității de curs
Semestrul, zi/fr
al studentului
(ECTS)
S.05.O.1.32.
150
5
S- de specialitate; O - obligatorie
5/6
2.2
Tipuri de activități:
Ore de contact direct, zi/fr
Studiul individual
a) Prelegeri
45/16
45/74
b) Seminar
30/12
30/48 – proiect de an
2.3 Responsabilitatea pentru unitatea de curs
Departamentul
Titularul responsabil
Cadre didactice implicate
Transporturi
Victor CEBAN, conf.univ., dr.
Cotruță Ion, lect.univ.
2.1

3. Integrarea unității de curs în programul de studii superioare de licență
Unitatea de curs ―Transporturi de persoane‖ este o disciplină obligatorie din componența unui bloc de unități de
curs orientat spre formarea competenței profesionale și transversale prevăzute în planul de învățământ (anexa 1):

CPL2. Organizarea şi gestiunea serviciilor de transport şi expediţie
CPL4 Proiectarea şi gestionarea sistemelor de transport, lanţurilor şi complexelor logistice
CT2. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup. Promovarea spiritului de iniţiativă, dialogului,
cooperării, respectului faţă de ceilalţi
4. Precondiții de acces la unitatea de curs/modul
4.1

Conform
planului de
învățământ

4.2

Conform
competențelor

Planul de învățămînt asigură parcurgerea disciplinelor și formarea la studenții
cunoştinţelor şi abilităților după cum urmează: : a) la disciplinele fundamentale matematica superioară, fizica tehnică, studiul și tehnologia materialelor, ingineria
mecanică, micro- și macro economie, statistică și metode economico-matematice; b) la
discipline generale – tehnologii informaționale și tehnici de comunicare; c) la disciplinele
socioumane – managementul resurselor umane, drept economic; d) la disciplinele de
specialitate – construcția autovehiculelor, complexul de transport, legislația de
transporturi.
Competențe-cheie/transdisciplinare:
- competența de planificare și organizare a propriei învățări atât individuale, cât și în
grup;
- competența de a comunica argumentat în limba maternă/de stat;
- competențe de a dobândi și a aplica cunoștințe de bază din domeniul matematicii,
științelor și tehnologiilor în rezolvarea unor probleme specifice disciplinei;
- competențe de utilizare a instrumentelor cu funcție digitală, precum și folosirea
tehnologiilor informaționale în activitatea profesională
Competențe profesionale generale:
- competențe de a aplica cunoștințele la disciplinele de macro și microeconomie, precum
și a metodelor economico-matematice în transport;
- competențe de a aplica cunoștințele geografiei transporturilor la nivel național,
european și internațional;
- competențe de a aplica cunoștințele despre structura și funcționarea complexului de
transport național și internațional;
- competențe de a aplica cunoștințele la disciplinele de management general, operațional
și a resurselor umane;
- competențe de a dobândi și a aplica cunoștințele de drept de stat și legislație în
domeniul transportului rutier;
- competențe de a aplica cunoștințele la disciplinele de tehnologia materialelor și

mecanica aplicată;
- competențe de a aplica cunoștințele în construcția și destinația mijloacelor de transport
rutier;
- competențe de a aplica cunoștințele în protecția mediului ambiant.
5. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
5.1

Prelegeri

5.2

Seminar

5.3

Proiect de an

Metode și procedee: prelegerea interactivă, problematizarea, brainstorming-ul
Mijloace de instruire: tablă, carioci, laptop, proiector, internet
Forme de activitate: frontală
Metode și procedee: explicaţia, studiu de caz, dezbaterea.
Mijloace de instruire: tablă, carioci, laptop, proiector
Forme de activitate: frontală
Metode și procedee: explicaţia, problematizarea
Mijloace de instruire: internet cu acces la informații deschise
Forme de activitate: individuală

6. Obiectivul principal al unității de curs
Formarea unui ansamblu integrat de cunoștințe, abilități și atitudini dobândite de studenți cu scopul realizării
la nivel calitativ a atribuțiilor și a sarcinilor profesionale cu privire la organizarea eficientă și sigură a proceselor
de transportare a pasagerilor în corespundere cu legislaţia în vigoare şi în baza tehnologiilor moderne.

7. Finalitățile de studiu
Studentul va fi capabil să efectueze activități de planificare, organizare și gestionare a proceselor de transport
rutier de persoane.

8. Conţinutul unităţii de curs
8.1. Planul tematic și repartizarea orelor de curs teoretic
Conținuturi
1. Sistemul de transport public de persoane
1.1. Rolul social al transportului public de persoane
1.2. Clasificarea și caracteristica modurilor de transport rutier de persoane
1.3. Dezvoltarea transportului rutier de persoane la nivel național și regional
1.4. Indicii cantitativi de bază ai traficului de pasageri
1.5. Raportul rațional dintre transportul de pasageri public și personal
1.6. Esența ciclului tehnologic al procesului de transport rutier de persoane, elemente și definiții
de bază
2. Eficiența și calitatea transportului rutier de persoane
2.1. Indicii tehnici exploataționali ai transportului rutier de persoane
2.2. Calculul de productivitate a parcului rulant de transport rutier de persoane
2.3. Eficiența socio - economică a transportului rutier de persoane
2.4. Indicatorii de calitate ai serviciului de transport rutier de persoane
2.5. Ecologizarea transportului de persoane
3. Structura și legitățile de fluctuații ale traficului de pasageri
3.1. Structura cererii în transportul rutier de persoane
3.2. Fluctuațiile traficului de pasageri pentru lunile anului și zilele săptămânii
3.3. Fluctuațiile traficului de pasageri pe parcursul zilelor de lucru și de odihnă
3.4. Fluctuațiile traficului de pasageri de-a lungul itinerarului de rută
4. Metode de studiu ale traficului de pasageri
4.1. Sondajul ca metodă de investigare a cererii de transport
4.2. Sondajul pe scară largă prin anchetare
4.3. Sondajul prin apreciere vizuală
4.4. Cercetări statistice și sociologice
4.5. Metode automate pentru studiul traficului de pasageri
4.6. Pregătirea și desfășurarea sondajelor fluxurilor de pasageri
4.7. Prelucrarea datelor de sondaj ale fluxurilor de pasageri
4.8. Prognozarea mobilității populației

nr. de ore
zi

fr

2

0,5

4

1

2

0,5

3

1,5

5. Parcul rulant de transport rutier de persoane
5.1. Cerințe tehnice și exploataționale față de autobuze
5.2. Echipamente și clasificarea de autobuze
5.3. Cerințe tehnice și exploataționale pentru autoturisme - taxi
6. Rute și rețea de rute
6.1. Legislația națională și internațională privind organizarea rețelelor de rute
6.2. Clasificarea rutelor de autobuz
6.3. Procedura de deschidere (închidere) a rutei de autobuz
6.4. Rețea de rute urbane și caracteristica ei.
6.5. Elementele itinerarelor de rute de autobuz și optimizare a acestora
7. Organizarea circulației autobuzelor pe rute
7.1. Sisteme de organizare a circulației autobuzelor pe rute
7.2. Efectul diferiților factori asupra vitezei de circulație pe itinerarul rutei de autobuze
7.3. Normarea vitezei de circulație a autobuzelor pe itinerarul rutei
7.4. Selectarea tipului optim de material rulant
7.5. Calculul numărului necesar de unități de transport
8. Planificarea orarului de circulație a mijloacelor de transport public
8.1. Tipuri de programe de circulație a mijloacelor de transport public
8.2. Elaborarea graficului de circulație a autobuzului pe rută
8.3. Metode graph analitice de elaborare a orarului de circulație a autobuzelor pe rută
8.4. Îndeplinirea programului de circulație pe rută
9. Organizarea și gestionarea diferitelor tipuri de transport public urban
9.1. Caracteristicile diferitelor tipuri de transport public urban
9.2. Rețeaua complexă de transport public urban
9.3. Servicii centralizate de dispecerizare și de exploatare a mijloacelor de transport public urban
10. Tehnologii de transport de persoane în cadrul urbelor
10.1. Sporirea calității serviciilor de transport public urban
10.2. Particularități de exploatare a microbuzelor pentru deservirea populației urbane
10.3. Tehnologii moderne de transport pentru deservirea populației urbane
11. Tehnologii de transport de persoane pe rutele extra - urbane
11.1. Condiții de exploatare rațională a diferitelor tipuri de transport de persoane
11.2. Tehnologii de transport de persoane pe rutele suburbane
11.3. Tehnologii de transport de persoane în zonele rurale
11.4. Tehnologii de transport de persoane pe rutele interurbane
11.5. Transportul rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale
12. Organizarea transportului internațional de călători
12.1. Organizarea transportului internațional de călători prin servicii regulate
12.2. Organizarea transportului internațional de călători prin servicii ocazionale
12.3. Acordul INTERBUS
13. Infrastructura pentru traficul de călători
13.1. Caracteristica și clasificarea terminalelor de pasageri
13.2. Tehnologia și organizarea funcționării a gărilor pentru călători
13.3. Reglementarea legislativă și managementul activității autogărilor
14. Dispecerizarea parcului rulant
14.1. Obiective și metode de administrare dispecerizată
14.2. Dispecerizarea operativă în cadrul întreprinderilor de transport
14.3. Dispecerizarea parcului rulant la linie
14.4. Mijloacele tehnice de administrare dispecerizată
14.5. Controrul extern și intern pe rutele de transport de persoane
15. Transporturi de persoane în regim de taxi
15.1. Organizarea și tehnologiile de transport de persoane în regim de taxi
15.2. Studiul cererii la transportul de taxi
15.3. Dotarea automobilelor de taxi și a centrelor de gestionare a lor
15.4. Elaborarea programului de emisie la linie a automobilelor de taxi și dispecerizarea lor
16. Organizarea și normarea muncii conducătorilor auto și a personalului
16.1. Bazele legislative de organizare a activității conducătorilor auto și a personalului din
domeniul de transport de persoane
16.2. Planificarea activității conducătorilor mijloacelor de transport de persoane
16.3. Securitatea și sănătatea muncii privind transportul de persoane
16.4. Remunerarea muncii personalului din domeniul de transport rutier de persoane

2

1

2

0,5

3

1

4

2

2

1

2

0,5

2

0,5

2

1

2

0,5

2

0,5

2

1

2

1

17. Politici tarifare și metode de percepere a taxei pentru călătoria în transportul de
persoane
17.1. Tarife la transportul rutier de persoane și bagaje
17.2. Calculul costului la serviciile de transport rutier de persoane
17.3. Metode de percepere a taxei pentru călătoria în transportul de persoane
18. Administrarea transportului rutier de persoane
18.1 Accesul la activitatea de transport rutier de persoane
18.2. Regimul de licențiere a activității de transport rutier de persoane
18.3. Regimul de autorizare a serviciilor regulate de transport rutier de persoane

3

1

4

1

Total ore 45

16

7.2. Planul tematic și repartizarea orelor de seminar
Conținuturi

nr. de ore
zi

fr

LP1. Procesul tehnologic de transport rutier de persoane: elemente, definiții, indicii cantitativi și
2
0,5
calitativi
LP2. Complex de transport urban public, structura organizațională, rețeaua de rute, mobilitatea
2
1
populației. Studiu de caz mun. Chișinău.
LP3. Proiectarea itinerarului rutei urbane în conformitate cu cererea populației în călătorii. Studiu
4
1,5
de caz, mun. Chișinău.
LP4. Normarea vitezelor și a timpului de circulație pe rutele urbane de autobuze
2
1
LP5. Calculul capacității de îmbarcare, a numărului de unități necesar și a modelului mijlocului de
2
1
transport public pentru ruta regulată
LP6. Organizarea și gestionarea circulației autobuzelor pe rutele regulate
2
1
LP7. Elaborarea programului de circulație a autobuzelor pe rutele regulate și organizarea muncii
2
1
conducătorilor auto
LP8. Calculul indicilor de exploatare a parcului rulant pe rute și pe rețeaua de rute
2
1
LP9. Elaborarea pașaportului unei rute regulate urbane și interurbane
2
1
LP10. Calculul consumurilor și cheltuielilor la transportul de persoane pe rutele regulate
4
1
LP11. Politici tarifare și metode de percepere a taxei pentru călătorie în transportul de persoane
2
1
LP12. Proceduri de înregistrare a întreprinderii, de obținerea licenței și autorizațiilor pentru
2
0,5
activitatea cu prestarea serviciilor de transport de persoane
LP13. Calculul indiciilor tehnico-economici de exploatare a autovehiculelor în regim de taxi
2
0,5
Total ore
30
12
8.3. Bibliografie minimală
1. Codul transporturilor rutiere nr.150 din 17 iulie 2014.
2. Regulamentul transporturilor rutiere de persoane și bagaje.
3. Gheorghe Caraiani. Tratat de transporturi. Volumul I, II. București: Lumina Lex, 2001.
4. И.В.Спирин. Перевозки пассажиров городским транспортом. Москва : Академкнига, 2006.
5. Managementul transportului urban de călători: Ciclu de prelegeri/ alcăt. Tudor Alcaz, Vasile Rusu, Serghei
Kant. Vol. I și II. Chișinău: UTM, 2005.
6. Îndrumar metodic pentru lucrarea de an ‖Tehnologia și organizarea transportului de călători‖/ T.Alcaz,
V.Rusu, S.Kant, I.Gamarț. Chișinău: UTM, 2008.
7. Victor Ceban. Optimizarea transportului public în municipiul Chișinău. IDIS „Viitorul‖. Chișinău.: Ed. ‖MS
Logo‖ SRL, 2011.
8. Manualul managerului în transportul rutier. București: UNTDR. 2011.
9. Acorduri internaționale AETR, INTERBUS.

9. Strategii didactice de predare și învățare
Învățarea centrată pe student: prelegeri interactive, inclusiv cu utilizarea cursurilor electronice (în sistemul
Moodle), lucrări practice, proiect de an, consultaţii.

10. Sugestii pentru activitatea individuală.
Studentul studiază literatura obligatorie; elaborează proiectul de an în conformitate cu sarcina și structura
aprobată; execută sarcinile pentru acasă eliberate la lecțiile practice; studiază legislația și actele normative ce
reglementează activitatea de transport de persoane; în procesul de executare a practicii în producție face
cunoștință cu organizarea transportului de persoane.

11. Evaluare
11.1. Strategii de evaluare. Examen în scris cu ponderea 0,4 din nota finală. Evaluări curente la lucrările
practice, cu ponderea 0,3 din nota finală. Susținerea publică a proiectului de an, cu ponderea 0,3 din nota finală.
Tip de
activitate
Curs

Criteri de evaluare

Metode de evaluare

Pondere din
nota finală
40%

- Modul de rezolvare a sarcinilor propuse la examen
- Examen scris
(creativitate, structurare, corectitudine în elaborarea
răspunsurilor)
- Prezența la activtăți;
- Fișa de prezență
Seminar
30%
- Contribuția la desfășurarea activităților de seminar;
- Rezultatele sarcinilor
- Corectitudinea comunicării și prezentării ideilor și a
de seminar
sarcinilor de lucru la seminare
- Evaluări curente
- Contribuție și creativitate la elaborarea proiectului
- Susținerea publică a
Proiect
30%
de an;
proiectului de an
de an
- Nivelul de prezentare și de răspundere la întrebări
11.2. Standarde minime de performanță
- Realizarea minimală a sarcinilor de lucru pe parcursul activităților didactice (curs și semniar);
- Obţinerea notei minime de „5‖ la fiecare dintre evaluările curente;
- Elaborarea proiectului de an în corespundere cu sarcina;
- Cunoașterea, operarea și aplicarea principiilor și tehnologiilor de organizare, planificare și gestionarea
transportului rutier de persoane

S.05.O.1.33 DINAMICA AUTOVEHICULULUI
1. Date despre program
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Instituţia de învăţământ superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul general de studii
Domeniul de formare profesională
Programul de studii superioare de licenţă

Universitatea Tehnică a Moldovei
Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi
Transporturi
84 Servicii Transport
841 Servicii Transport
841.1. Tehnologii de operare în transport (auto)

2. Date despre unitatea de curs
Denumirea unităţii de curs
Transporturi de persoane
Volumul de lucru
Credite
Codul
Categoria unităţii de curs
Semestrul, zi/fr
al studentului
(ECTS)
S.05.O.133.
90
6
S- de specialitate; O - obligatorie
5/6
2.2
Tipuri de activităţi:
Ore de contact direct, zi/fr
Studiul individual
a) Prelegeri
30/12
30/48
b) Seminar
30/12
30/48
c) Laborator
30/8
30/52
2.3 Responsabilitatea pentru unitatea de curs
Departamentul
Titularul responsabil
Cadre didactice implicate
Transporturi
Igor Rotaru, lector superior
Plămădeală Vasile lector superior.
2.1

3. Integrarea unităţii de curs în programul de studii superioare de licenţă
Unitatea de curs ―Dinamica autovehiculului‖ este o disciplină obligatorie din componenţa unui bloc de unităţi de
curs orientat spre formarea competenţei profesionale şi transversale prevăzute în planul de învăţământ (anexa 1):
CPL2. Organizarea şi gestiunea serviciilor de transport şi expediţie
CPL3. Planificarea, organizarea şi gestionarea exploatării tehnice a mijloacelor de transport
CPL4 Proiectarea şi gestionarea sistemelor de transport, lanţurilor şi complexelor logistice
CPL5. Planificarea, organizarea şi gestionarea transporturilor multimodale, internaţionale, serviciilor vamale şi
de expediţii în conformitate cu prevederile actelor normative internaţionale şi naţionale.
Scopul unităţii de curs constă în formarea la viitorii specialişti a competenţelor datorită cărora vor putea efectua
abordarea sistemică privind soluţionarea problemelor teoretice şi practice specifice pieţei de servicii auto,
ridicarea calităţii şi eficacităţii serviciilor auto.

4. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul
4.1

4.2

Planul de învăţământ asigură parcurgerea disciplinelor şi formarea la studenţii
cunoştinţelor şi abilităţilor după cum urmează: a) la disciplinele fundamentale matematica superioară, fizica tehnică, studiul şi tehnologia materialelor, ingineria
mecanică; b) la discipline generale – desen tehnic, infografica, tehnologii informaţionale şi
tehnici de comunicare; c) la disciplinele socioumane – filosofia şi logica formării
profesionale; d) la disciplinele de specialitate – construcţia autovehiculelor, complexul de
transport.
Conform
Competenţe-cheie/transdisciplinare:
competenţelor - competenţe de a aplica cunoştinţele la disciplinele de matematica superioară;
- competenţe de a aplica cunoştinţele la disciplinele de fizica tehnică;
- competenţe de a aplica cunoştinţele la disciplinele de studiul şi tehnologia materialelor;
- competenţe de a aplica cunoştinţele la disciplinele de inginerie mecanică;
- competenţe de a aplica cunoştinţele la disciplinele de desen tehnic, infografica,
tehnologii informaţionale;
- competenţe de a aplica cunoştinţele la disciplinele de construcţia autovehiculelor.
Conform
planului de
învăţământ

5. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
5.1

Prelegeri

5.2

Seminar

5.3.

Laborator

Metode şi procedee: prelegerea interactivă, problematizarea, brainstorming-ul
Mijloace de instruire: tablă, carioci, laptop, proiector, internet
Forme de activitate: frontală
Metode şi procedee: explicaţia, studiu de caz, dezbaterea.
Mijloace de instruire: tablă, carioci, laptop, proiector
Forme de activitate: frontală
Metode şi procedee: explicaţia, studiu de caz, dezbaterea.
Mijloace de instruire: tablă, carioci, laptop, proiector, laborator mobil
Forme de activitate: frontală

6. Obiectivul principal al unităţii de curs
Formarea unui ansamblu integrat de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini dobândite de studenţi în scopul realizării
la nivel calitativ a atribuţiilor şi a sarcinilor profesionale cu privire la exploatarea autovehiculelor din punct de
vedere a construcţiei, exploatării tehnice a autovehiculelor şi securităţii circulaţiei rutiere. Noţiuni de bază şi de
specialitate privind dinamica autovehiculelor; să înţeleagă fenomenele fizice care stau la baza studiului dinamicii
al autovehiculelor; să definească: vehiculul/ autovehiculul/ automobilul (terminologic); parametrii principali ai
autovehiculelor; razele roţilor; să menţioneze care sunt: calităţile tehnice de exploatare ale autovehiculelor; care
sunt funcţiunile roţilor de autovehicul; să evalueze importanţa parametrilor principali ai autovehiculelor asupra
comportării acestora dpdv dinamic; să sintetizeze condiţiile necesare comportării optime dpdv dinamic al
autovehiculelor; să stabilească dpdv dinamic condiţiile de echilibru ale roţilor de autovehicul; să specifice: care
sunt performanţele autovehiculelor dpdv al bilanţului de tracţiune, al bilanţului de putere, al caracteristicii de
tracţiune, a ecuaţiei generale de mişcare, a caracteristicii dinamice, a caracteristicii de viteză şi a parametrilor
capacităţii de frânare; care este influenţa elasticităţii transversale a pneurilor asupra maniabilităţii în viraj a
autovehiculelor; să determine dpdv dinamic încărcările punţilor autovehiculelor, în diferite condiţii de exploatare
ale acestora; să explice: caracteristica de turaţie exterioară a motorului; dpdv dinamic efectul rezistenţelor care
intervin la înaintarea autovehiculelor; să aleagă parametrii constructivi ai autovehiculelor care stau la baza
calculului tracţiunii acestora; să determine analitic: raportul de transmitere al transmisiei principale; rapoartele de
transmitere din cutia de viteze; vitezele minime şi maxime corespunzătoare treptelor de viteze; puterea motorului
şi puterea transmisă la roţile motoare; momentele de antrenare a roţilor motoare; relaţiile de calcul necesare
studiului rezistenţelor la înaintarea autovehiculului; să analizeze, dpdv al maniabilităţii autovehiculelor, condiţiile
optime de exploatare ale acestora; să determine vitezele critice de maniabilitate şi stabilitate. Să cunoască indicii
capacităţii de trecere a autovehiculului, mersul lin al autovehiculului.

7. Finalităţile de studiu
Studentul va fi capabil să determine proprietăţile de exploatare ale autovehiculului.

8. Conţinutul unităţii de curs
8.1. Planul tematic şi repartizarea orelor de curs teoretic
Conţinuturi
1. Caracteristicile motoarelor şi transmisiilor.
1.1. Dinamica autovehiculelor rutiere. Noţiuni generale.
1.2. Motoarele auto. Caracteristica exterioară de turaţii a MAI
1.3. Tipul, caracteristica transmisiilor.
1.4. Puterea şi momentul la roţile motoare.
2. Cinematica şi dinamica roţii.
2.1. Roata automobilului. Simbolizarea generală a pneurilor, marcarea.
2.2. Cinematica roţii, razele roţilor.
2.3. Dinamica roţii, regimurile
2.4. Pierderile la rularea roţii
3. Forţele de rezistenţă la înaintarea automobilului.
3.1. Rezistenţa la rulare. Factorii ce influenţează rezistenţa la rulare.
3.2. Rezistenţa la urcarea pantei.
3.3. Rezistenţa aerului. Factorii ce influenţează rezistenţa aerului.
3.4. Rezistenţa la accelerare.
4. Ecuaţiile bilanţurilor de tracţiune şi putere.
4.1. Ecuaţia de mişcare a automobilului. Condiţiile de înaintare.
4.2. Bilanţul de putere a automobilului.
5. Caracteristicile de tracţiune şi dinamică.
5.1. Definirea şi construire caracteristicilor de tracţiune
5.2. Folosirea caracteristicii de tracţiune la studiul mişcării automobilelor
5.3. Caracteristica dinamică
5.4. Paşaportul dinamic
5.5. Caracteristica puterilor.
6. Determinarea reacţiunilor normale.
6.1. Determinarea reacţiunilor normale ale căii de rulare asupra roţilor autovehiculelor
6.2. Determinarea reacţiunilor normale în plan longitudinal
6.3. Determinarea reacţiunilor normale în plan transversal
7. Demarajul automobilelor.
7.1. Indicii demarajului automobilului.

nr. de ore
zi

fr

2

1,0

2

0,5

2

1,0

2

1,0

4

2,0

2

0,5

2

1,0

7.2. Caracteristica acceleraţiilor
7.3. Caracteristicile de accelerare
7.4. Determinarea timpului şi distanţei de demarare
8. Proprietăţile de frânare ale automobilelor.
8.1. Procesul de frânare. Ecuaţia de mişcare a automobilului la frânare
8.2. Determinarea capacităţii de frânare
8.3. Determinarea spaţiului de frânare
8.4. Diagrama de frânare
8.5. Distribuirea forţelor de frânare între punţi
9. Economicitatea de combustibil a automobilului.
9.1. Indicii economicităţii de combustibil
9.2. Consumul de combustibil al motoarelor auto
9.3. Factorii care influenţează economicitatea de combustibil
9.4. Caracteristica economicităţii de combustibil
10. Calculul de tracţiune la proiectarea automobilelor.
10.1. Scopul calculului.
10.2. Selectarea datelor iniţiale.
10.3. Determinarea puterii efective a motorului automobilului
10.4. Determinarea şi corectarea rapoartelor de transmitere ale transmisiei
10.5 Determinarea indicilor tehnici de exploatare a autovehiculului
11. Mersul lin.
11.1. Indicii mersului lin, acte normative
11.2. Caracteristica suspensiilor
11.3. Caracteristica denivelărilor
11.4. Oscilaţiile modelului cu o masă
12. Maniabilitatea automobilului.
12.1. Maniabilitatea. Indicii de apreciere.
12.2. Deriva şi alunecarea roţilor
12.3. Cinematica virării automobilului
12.4. Forţele care acţionează asupra automobilului la mişcarea curbliniară
13. Stabilitatea automobilelor
13.1. Stabilitatea. Indicii
13.2. Stabilitatea longitudinală a autovehiculului
13.3. Stabilitatea transversală
14. Capacitatea de trecere a automobilelor.
14.1. Indicii capacităţii de trecere
14.2. Capacitatea de trecere de sprijin
14.3. Influenţa parametrilor constructivi şi de exploatare asupra capacităţii de trecere
Total ore

2

1,0

2

1,0

2

0,5

2

0,5

2

0,5

2

0,5

2

1,0

30

12

8.2. Planul tematic şi repartizarea orelor de seminar
Conţinuturi
LP1. Studierea forţelor de rezistenţă la înaintarea automobilelor.
LP2. Studierea proprietăţilor de tracţiune şi viteză ale automobilelor
LP3. Determinarea reacţiunilor normale.
LP4. Selectarea datelor la proiectarea autovehiculelor.
LP5. Determinarea rapoartelor de transmitere ale agregatelor transmisiei.
LP6. Calculul de tracţiune la proiectarea automobilelor.
LP7. Studierea proprietăţilor de frânare ale automobilelor.
LP8. Studierea economicităţii de combustibil a automobilului. Factorii, metodele de calcul.
LP9. Studierea manevrabilităţii, stabilităţii şi capacităţii de trecere a automobilelor
Total ore
8.3. Planul tematic şi repartizarea orelor de seminar
Conţinuturi
LL 1. Determinarea razelor roţii automobilului
LL 2. Determinarea coeficientului de rezistenţă la rulare a automobilului prin metoda mişcării prin
inerţie

nr. de ore
zi
4
4
2
2
2
4
4
4
4
30

fr
1,5
1.5
1,0
1,0
1,0
1.5
1.5
1,5
1,5
12

nr. de ore
zi
4
4

fr
1,5
1,5

LL 3. Determinarea puterii efective şi trasarea caracteristicii de turaţie a motorului automobilului
4
1,0
LL 4. Determinarea şi corectarea rapoartelor de transmitere a transmisiei automobilului
4
1,0
LL 5. Trasarea paşaportului dinamic al automobilului
4
1,0
LL 6. Trasarea caracteristicii de acceleraţie a automobilului
4
1,0
LL 7. Trasarea caracteristicii de economicitate de combustibil a automobilului
4
1,0
Total ore
30
8
8.4. Bibliografie minimală
1. D. Cucu, V. Poroseatcovschi. ―Teoria automobilului‖. Material didactic; Chişinău, 1996.
2. M. Untaru, Gh. Pereş, ş.a. Dinamica autovehiculelor pe roţi. Editura didactică şi pedagogică; Bucureşti,
1981.
3. G.A. Smirnov. Teoria dvijenia coliosnîh maşin. M.;Maşinostroenie, 1991.
4. G.I. Grişchevici. Avtomobili, Teoria, Minsk, Vâşeişaia şcola, 1987.
5. M. Untaru, Gh. Frăţilă, Gh. Poţincu ş.a. Calculul şi construcţia automobilelor. Editura didactică şi
pedagogică, Bucureşti, 1991.
6. Untaru M., ş.a., Calculul şi construcţia automobilelor, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1982.
7. Abe, M., Vehicle Handling Dynamics, Theory and Application, Oxford, Marea Britanie, Edit. Elsevier Ltd.,
2009.
8. Andreescu, C., Dinamica autovehiculelor pe roţi, Vol.1. Bucureşti, Edit. Politehnica Press, 2010.
9. E. Ionescu. V. Câmpian , S. Popescu, Gh. Pereş. Tractoare şi automobile. Dinamica şi economicitatea
tractoarelor şi automobilelor, 1979.

9. Strategii didactice de predare şi învăţare
Învăţarea centrată pe student: prelegeri interactive, inclusiv cu utilizarea cursurilor electronice (în sistemul
Moodle), lucrări practice, lucrări de laborator, consultaţii.

10.Sugestii pentru activitatea individuală.
Studentul studiază literatura obligatorie; execută sarcinile pentru acasă eliberate la lecţiile practice; finalizează
dările de seamă la lucrările de laborator, studiază legislaţia şi actele normative ce reglementează cerinţe în
domeniul exploatării autovehiculelor; în procesul de executare a practicii face cunoştinţă cu proprietăţile de
exploatare a autovehiculelor.

11. Evaluare
11.1. Strategii de evaluare. Examen în scris cu ponderea 0,4 din nota finală. Evaluări curente la lucrările
practice şi laborator, cu ponderea 0,6 din nota finală.
Tip de
Pondere din
Criterii de evaluare
Metode de evaluare
activitate
nota finală
- Modul de rezolvare a sarcinilor propuse la examen
- Examen scris
Curs
(creativitate, structurare, corectitudine în elaborarea
40%
răspunsurilor)
- Prezenţa la activităţi;
- Fişa de prezenţă
Seminar
- Contribuţia la desfăşurarea activităţilor de seminar;
- Rezultatele
60%
- Corectitudinea comunicării şi prezentării ideilor şi a
sarcinilor de
sarcinilor de lucru la seminare
seminar şi laborator
Evaluări curente
- Prezenţa la activităţi;
Laborator
- Contribuţia la desfăşurarea activităţilor de laborator;
- Corectitudinea calculului şi prezentării dărilor de
seamă la lucrările de laborator
11.2. Standarde minime de performanţă
- Realizarea minimală a sarcinilor de lucru pe parcursul activităţilor didactice (curs şi seminar);
- Obţinerea notei minime de „5‖ la fiecare dintre evaluările curente;
- Cunoaşterea, proprietăţilor tehnici de exploatare a autovehiculelor şi aplicarea lor în practică.

S.05.O.1.34. BAZELE EVIDENŢEI CONTABILE ÎN TRANSPORTURI
1. Date despre program
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Instituţia de învăţământ superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul general de studii
Domeniul de formare profesională
Programul de studii superioare de licenţă

Universitatea Tehnică a Moldovei
Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi
Transporturi
84 Servicii Transport
841 Servicii Transport
841.1. Tehnologii de operare în transport (auto)

2. Date despre unitatea de curs
Denumirea unităţii de curs
Bazele evidenţei contabile în transporturi
Volumul de lucru
Credite
Codul
Categoria unităţii de curs
Semestrul, zi/fr
al studentului
(ECTS)
S.05.O.1.34.
150
5
S – general de specialitate
5/6
2.2
Tipuri de activităţi:
Ore de contact direct, zi/fr
Studiul individual
a) Prelegeri
45/10
45/80
b) Seminar
30/16
30/44
2.3 Responsabilitatea pentru unitatea de curs
Departamentul
Titularul responsabil
Cadre didactice implicate
Transporturi
Margareta VÎRCOLICI, conf.univ.
2.1

3. Integrarea unităţii de curs în programul de studii superioare de licenţă
Unitatea de curs „Bazele evidenţei contabile în transporturi‖ este componenta unui bloc de unităţi de curs orientat
spre specializare, fiind disciplină de specialitate obligatorii:
CPL1. Utilizarea conceptelor, principiilor, fenomenelor, metodologiilor din aria ştiinţilor exacte, tehnologice,
economice, sociale, umanitare pentru rezolvarea unor sarcini specifice ingineriei şi managementului în
transporturi;
CPL5. Planificarea şi organizarea activităţii de lansare afacerii pe piaţa serviciilor de transport rutier, precum şi
managementul eficient întreprinderii în conformitate cu prevederile actelor normative internaţionale şi naţionale;
CPL6. Gestiunea eficientă activităţii economico-financiară a întreprinderilor de transport auto..

4. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul
4.1

4.2

Planul de învăţămînt asigură parcurgerea disciplinelor și formarea la studenţii cunoştinţelor
şi abilităţilor după cum urmează: a) la discipline fundamentale - micro şi macro economie,
integrare europeană; b) a aplica cunoştinţele referitor la geografia transporturilor la nivel
naţional, european şi internaţional; c) a aplica cunoştinţele despre structura şi funcţionarea
complexului de transport naţional şi internaţional; d) la discipline de specialitate – complexul
de transport, legislaţia de transporturi.
Conform
Competenţe-cheie/transdisciplinare:
competenţelor - Competenţa de planificare și organizare a propriei învăţări, atât individual cît și în grup;
- Competenţa de a comunica argumentat în limba de maternă/de stat;
- Competenţe de a dobîndi și a aplica cunoștinţe de bază din domeniul Matematică, Știinţe și
Tehnologii în rezolvarea unor probleme specifice disciplinei;
- Competenţe de a lucra în echipă, de a accepta și a respecta valorile fundamentale ale
democraţiei și a drepturilor omului;
- Competenţe de gîndire critică asupra activităţii sale în scopul autodezvoltării continue și
autorealizării personale;
- Competenţa de a-și alege conștient viitoarea arie de activitate profesională.
Competenţe profesionale generale:
C1.5. Elaborarea unei metodologii de evaluare și de calibrare a rezultatelor calcurilor la
etapa de proiectare a proceselor de transportare și a traficului auto;
C5.4. Utilizarea adecvată a criteriilor și metodelor standard de analiza activități de transport
a întreprinderii auto;
C6.1. Descrierea modalităților de organizare activității economico-financiară a
întreprinderilor de transport auto;
C6.2. Explicarea și interpretarea unor metode de gestiune eficientă activității economicofinanciară a întreprinderii de transport auto;
C6.3. Aplicarea unor metode eficiente de organizare activității economico-financiară a
întreprinderilor de transport auto;
Conform
planului de
învăţămînt

C6.4. Evaluarea critică a nivelului calitativ de gestiune a activității economico-financiară a
întreprinderilor de transport auto;
C6.5. Elaborarea planului economico-financiar de activitate a întreprinderii și rapoartelor
financiare de bază.

5. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
5.1

Prelegeri

5.2

Seminar

Metode şi procedee: prelegerea interactivă, problematizarea, brainstorming-ul, expunere,
cascada ideilor, dezbatere
Mijloace de instruire: tablă, markere, laptop, proiector, internet
Forme de activitate: frontală
Metode şi procedee: explicaţia, studiu de caz, dezbaterea brainstorming, brainwriting,
fishbowl.
Mijloace de instruire: tablă, carioci, laptop, proiector
Forme de activitate: frontală, individuală, perechi, grupuri.

6. Obiectivul principal al unităţii de curs
Pregătirea studenților pentru soluționarea celor mai complexe probleme cu fundament în evidența contabilă puse
de economia de piață în fața transportatorilor și agenților economici cu activități conexe transportului.

7. Finalităţile de studiu
Studentul va fi capabil să opereze cu datele evidenţei contabile, să realizeze contabilitatea mijloacelor şi
resurselor implicate în activitatea transportatorilor auto.

8. Conţinutul unităţii de curs
8.1. Planul tematic şi repartizarea orelor de curs teoretic
Conţinuturi
Tema 1: Obiectul şi metoda contabilităţii
1.1. Obiectul şi metoda de organizare a contabilităţii;
1.2. Organizarea raţională a contabilităţii şi condiţiile necesare acesteia;
1.3. Obiectivele de bază privind organizarea raţională a contabilităţii;
1.4. Politica de contabilitate – sarcină primordială a organizării contabilităţii.
Tema 2: Bilanţul contabil -procedeu al metodei contabilităţii
2.1. Structura şi conţinutul bilanţului;
2.2. Clasificarea şi funcţiile bilanţului;
2.3. Modificări asupra bilanţului provocate de operaţiile economice.
Tema 3: Sistemul de conturi contabile
3.1. Definiţie, necesitate, conţinut economic şi funcţii ale contului;
3.2. Structura şi forma contului;
3.3. Regulile de funcţionare a contului.
Tema 4: Dubla înregistrare şi corespondenţa conturilor
4.1. Dubla înregistrare şi necesitatea acesteia;
4.2. Clasificarea conturilor în active şi pasive;
4.3. Formulele contabile şi tipurile acestora;
4.4. Conturile sintetice şi analitice: legătura reciprocă dintre ele.
Tema 5: Documentele şi registrele contabile
5.1. Documente justificative- prevederi generale;
5.2. Registrele de contabilitate – tipurile lor şi structura;
5.3. Formele de înregistrare contabilă..
Tema 6: Inventarierea în transport
6.1. Esenţa, însemnătatea şi tipurile inventarierii;
6.2. Modul de efectuare a inventarierii;
6.3. Determinarea rezultatelor inventarierii şi contabilitatea acestora
Tema 7: Contabilitatea activelor nemateriale în întreprinderile de transport
7.1. Caracteristica, clasificarea, constatarea (recunoaşterea) şi evaluarea activelor nemateriale;
7.2. Contabilitatea intrării activelor nemateriale;
7.3. Contabilitatea amortizării activelor nemateriale;
7.4. Contabilitatea ieşirii activelor nemateriale.
Tema 8: Contabilitatea activelor materiale pe termen lung
8.1. Componenţa, caracteristica şi clasificarea activelor materiale pe termen lung;
8.2. Constatarea şi evaluarea activelor materiale pe termen lung;
8.3. Contabilitatea mijloacelor fixe.

nr. de ore
zi
fr
2

1

4

1

2

1

4

-

2

-

4

1

2

1

4

-

Tema 9: Contabilitatea stocurile de mărfuri şi materiale la întreprinderile de transport
9.1. Componenţa, caracteristica, clasificarea, constatarea şi evaluarea stocurilor de mărfuri şi
materiale;
9.2. Contabilitatea materialelor;
9.3. Contabilitatea obiectelor de mică valoare şi scurtă durată şi a uzurii acestora;
9.4. Contabilitatea producţiei în curs de execuţie şi a produselor;
9.5. Contabilitatea mărfurilor.
Tema 10: Contabilitatea creanţelor şi a mijloacelor băneşti
10.1. Componenţa, caracteristica şi clasificarea mijloacelor băneşti;
10.2. Contabilitatea mijloacelor băneşti din casierie;
10.3. Contabilitatea mijloacelor băneşti din conturile curente în valută naţională;
10.4. Contabilitatea mijloacelor băneşti în conturile curente în valută străină;
10.5. Contabilitatea mijloacelor băneşti în alte conturi la bancă;
10.6. Contabilitatea transferurilor în expediţie şi a documentelor băneşti;
10.7. Dezvăluirea informaţiei privind mijloacele băneşti în rapoartele (situaţiile) financiare.
Tema 11: Contabilitatea capitalului propriu
11.1. Noţiunea şi structura capitalului propriu;
11.2. Contabilitatea formării şi modificării capitalului statutar;
11.3. Contabilitatea capitalului nevărsat, suplimentar şi retras;
11.4. Contabilitatea rezervelor;
11.5. Contabilitatea profitului net şi a profitului nerepartizat;
11.6. Contabilitatea capitalului secundar.
Tema 12: Contabilitatea datoriilor
12.1. Componenţa, caracteristica, clasificarea, evidenţa datoriilor financiare şi comerciale;
12.2. Conturi în datorii;
12.3. Evidenţa datoriilor comerciale;
12.4. Evidenţa datoriilor financiare.
Tema 13: Contabilitatea cheltuielilor şi veniturilor din prestarea serviciilor de transport
13.1. Definirea şi recunoaşterea cheltuielilor şi veniturilor;
13.2. Conturi de venituri şi cheltuieli;
13.3. Reflectarea contabilă a cheltuielilor şi veniturilor.
Tema 14: Raportul financiar
14.1. Noţiuni privind rapoartele financiare;
14.2. Caracteristica rapoartelor financiare şi modul de întocmire a rapoartelor financiare;
14.3. Utilizarea informaţiei rapoartelor financiare.
Tema 15: Necesitatea, conţinutul şi funcţiile finanţelor unităţilor economice
15.1. Necesitatea existenţei finanţelor;
15.2. Conţinutul economic al finanţelor;
15.3. Funcţiile finanţelor;
15.4. Metoda de formare a fondurilor agenţilor economici.
Total ore
8.2. Planul tematic şi repartizarea orelor de seminar
Conţinuturi
LP1: Obiectul şi metoda contabilităţii
LP 2: Structura şi conţinutul bilanţului
LP 3: Regulile de funcţionare a contului
LP 4: Dubla înregistrare şi necesitatea acesteia
LP 5: Registrele de contabilitate – tipurile lor şi structura
LP 6: Modul de efectuare a inventarierii
LP 7: Calculul amortizării activelor nemateriale
LP 8: Constatarea şi evaluarea activelor materiale pe termen lung
LP 9: Contabilitatea mărfurilor
LP 10: Contabilitatea mijloacelor băneşti din conturile curente în valută naţională şi străină
LP 11: Contabilitatea formării şi modificării capitalului statutar
LP 12: Evidenţa datoriilor
LP 13: Reflectarea contabilă a cheltuielilor şi veniturilor

2

1

4

1

4

1

2

-

4

1

2

-

3

1

45

10

nr. de ore
zi
fr
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1

LP14: Utilizarea informaţiei rapoartelor financiare
LP 15: Metode de majorare a resurselor financiare ale întreprinderii

2
2
Total 30

2
1
16

8.3. Bibliografie minimală
[1] Planul de conturi contabile în sistemul bugetar şi normele metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea
financiară în sistemul bugetar;
[2] COD Nr. 1163 din 24.04.1997 Cod Fiscal al Republicii Moldova;
[3] Margareta Vîrcolici, ,,Evidenţa Contabilă‖ UTM , Chişinău 2009;
[4] Al. Nederita, V. Bucur, M. Caraus şi alţii. ,,Contabilitate financiară,‖ ASEM Chişinău 2003;
[5] Brigham Eugene F., Fundamentals of Financial Management, 6th., The Dryden Press, Fort Worth, 1992;
[6] Brigham Eugene F., G. Fred Weston Essential of managerial finance, 9ed., 1990;
[7] Бригхэм Юджин Ф., Энциклопедия финансового менеджмента, Москва, РАГС – ЭКОНОМИКА, 1998;
[8] Джей К. Шим, Джоэл Г. Сигел, «Финансовый менеджмент», Москва 1997;
[9] Юджин Ф. Бригхэм, Луис Гапенски, «Финансовый менеджмент», «Экономическая школа‖, Санкт
Петербург, 1997 в 2-х томах I;
[10] В. В. Ковалев. «Введение в финансовый менеджмент». - Москова, финансы и статистика, 1999;
[11] Paul Halpen, G. Fred Weston, Eugene F. Brigham. Finanţe manageriale, Editura Economică, Bucureşti, 1998;
[12] Dж. К.Хорн, Основы управления финансами. -Москова, финансы и статистика, 1997;
[13] Учебник, Москва: ИВЦ «Маркетинг». 1998;
Literatura suplimentară:
[12] http://library.utm.md;
[13] http://logistic.ru;
[14] http://elibrary.ru.

9. Strategii didactice de predare şi învăţare
Învăţare centrată pe student: prelegeri interactive, inclusiv cu utilizarea cursurilor electronice, organizator grafic,
problematizarea, dezbatere, SINELG, diagrama Venn, grafic T.

10.Sugestii pentru activitatea individuală
Studentul studiază literatura indicată în curriculumul la disciplina dată; execută sarcini individuale repartizate la
orele practice; analizează legislaţia şi actele normative ce reglementează activitatea de transport cu referire la
fluxul de finanţe din întreprindere; realizează planuri investiţionale, planuri bugetare, verifică corelaţia dintre
activele curente ale întreprinderii şi fluxul de resurse financiare, planuri de investiţii; în procesul de desfăşurare a
practicii economice-managerială să analizeze documentele financiar-contabile din activitatea entităţii economice.
Totodată, studenţilor li se oferă surse şi metode de aprofundare a cunoştinţelor prin participarea la conferinţe,
utilizarea programelor moderne de calculator, internetului şi surselor bibliografice corespunzătoare.

11. Evaluare
11.1. Strategii de evaluare. Examen în scris, cu ponderea 0,4 din nota finală. Două evaluări curente la lucrările
practice, cu ponderea 0,6 din nota finală, respectiv 0,3 fiecare.
Tip de
Metode de
Pondere din
Criteri de evaluare
activitate
evaluare
nota finală
- Modul de rezolvare a sarcinilor de la examen (creativitate, - Examen scris
Curs
40%
structurare, corectitudine în elaborarea răspunsurilor).
- Prezenţa la activităţi;
- Fişa de
Seminar
60%
- Contribuţia la desfăşurarea activităţilor de seminar;
prezenţă
- Corectitudinea comunicării şi prezentării ideilor şi a - Rezultatele
sarcinilor de lucru la seminare;
sarcinilor de
- Corectitudinea îndeplinirii celor 2 evaluări curente (în a 7-a
seminar
sau a 8-a săptămînă a semestrului, 2-a atestare în a 15 - Evaluări
săptămînă a semestrului.)
curente
11.2. Standarde minime de performanţă
- Realizarea minimală a sarcinilor de lucru pe parcursul activităţilor didactice (curs şi semniar);
- Obţinerea notei minimale de promovare – 5, la evaluările curente.
- Operarea cu noţiuni de bază în interpretări simple ale noţiunilor din cadrul domeniului managementului
financiar.

S.05.O.1.35. MATERIALE DE EXPLOATARE
1. Date despre program
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Instituţia de învăţământ superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul general de studii
Domeniul de formare profesională
Programul de studii superioare de licenţă

Universitatea Tehnică a Moldovei
Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi
Transporturi
84 Servicii Transport
841 Servicii Transport
841.1. Tehnologii de operare în transport (auto)

2. Date despre unitatea de curs
2.1

Denumirea unităţii de curs
Volumul de lucru
Codul
al studentului

S.05.O.1.34
2.2

2.3

90

Materiale de exploatare
Credite
(ECTS)
3

Categoria unităţii de curs

Semestrul, zi/fr

S- de specialitate;
O - obligatorie
Ore de contact direct, zi/fr
30/8
15/6

Tipuri de activităţi:
a) Prelegeri
b) Lucrări de laborator
Responsabilitatea pentru unitatea de curs
Departamentul
Titularul responsabil
Transporturi
Valentin AMARIEI, conf.univ., dr.

5/7
Studiul individual
30/52
15/24
Cadre didactice implicate
Iurie TEZEC, conf.univ., dr.

3. Integrarea unităţii de curs în programul de studii superioare de licenţă
Unitatea de curs ―Materiale de exploatare‖ este o disciplină de specialitate obligatorie din componenţa unui bloc de
unităţi de curs orientat spre formarea competenţei profesionale şi transversale prevăzute în planul de învăţământ
(anexa 1):
CPL1 Utilizarea conceptelor, principiilor, fenomenelor, metodologiilor din aria ştiinţilor exacte, tehnologice,
economice, sociale, umanitare pentru rezolvarea unor sarcini specifice ingineriei transporturilor.
CPL 3. Aplicarea, perfecţionarea şi executarea proceselor tehnologice de reparaţie a autovehiculelor

4. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul
Planul de învăţământ asigură parcurgerea disciplinelor şi formarea la studenţii cunoştinţelor
şi abilităţilor după cum urmează: a) la disciplinele fundamentale - matematica superioară,
fizica tehnică, termotehnica, mecanica fluidelor, acţionări hidraulice şi pneumatice; b) la
discipline generale – tehnologii informaţionale; c) la disciplinele socioumane – teoria
economică şi integrarea europeană; d) la disciplinele de specialitate – construcţia
autovehiculelor, motoare cu ardere internă.

4.1

Conform
planului de
învăţământ

4.2

CPL1. Utilizarea conceptelor, principiilor, fenomenelor, metodologiilor din aria ştiinţelor exacte,
Conform
competenţelor tehnologice, economice, sociale, umanitare pentru rezolvarea unor sarcini specifice
ingineriei transporturilor.
CPL3. Planificarea, organizarea şi gestionarea exploatării tehnice a mijloacelor de transport

5. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
5.1

Prelegeri

5.2

Lucrări de
laborator

Metode şi procedee: prelegerea interactivă, problematizarea, brainstorming-ul
Mijloace de instruire: tablă, carioci, laptop, proiector cu ecran, internet
Forme de activitate: frontală
Metode şi procedee: explicaţia, asistarea la efectuarea lucrării de laborator, dezbaterea.
Mijloace de instruire: tablă, carioci, mijloace speciale de laborator, probe de combustibili,
lubrifianţi şi lichide tehnice pentru autovehicule.
Forme de activitate: frontală şi în grup

6. Obiectivul principal al unităţii de curs
Formarea unui ansamblu integrat de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini dobândite de studenţi în scopul realizării la
nivelul calitativ a atribuţiilor şi a sarcinilor profesionale cu privire la elaborarea măsurilor de utilizare eficientă şi
aplicarea metodelor moderne de control al calităţii combustibililor, lubrifianţilor şi lichidelor tehnice pentru
autovehicule.

7. Finalităţile de studiu
Studentul va fi capabil să efectueze activităţi de utilizare eficientă şi aplicare a metodelor moderne de control al
calităţii combustibililor, lubrifianţilor şi lichidelor tehnice pentru autovehicule.

8. Conţinutul unităţii de curs
8.1. Planul tematic şi repartizarea orelor de curs teoretic
Conţinuturi
1. Consideraţii generale despre ţiţei
1.1. Compoziţia chimică a ţiţeiului şi influenţa sa asupra proprietăţilor fizico-chimice şi de
exploatare ale combustibilelor şi lubrifianţilor
1.2. Metode de prelucrare a ţiţeiului pentru obţinerea combustibilelor şi lubrifiaţilor
1.3. Rafinarea produselor petroliere
2. Benzine pentru motoare cu aprindere prin scânteie (MAS)
2.1. Caracteristicile antidetonaţie ale benzinelor
2.2. Caracteristici de volatilitate ale benzinelor
2.3. Stabilitatea chimică a benzinelor şi caracteristicile fizico-chimice care influenţează asupra
formării depunerilor, coroziuni şi uzurii pieselor motorului.
2.4 Electrizarea benzinelor.
2.5. Notaţia şi asortimentul modern al benzinelor
2.6. Cerinţele standardelor EURO privind calitatea benzinelor. Influenţa caracteristicilor
benzinelor normate în standardele EURO asupra poluării mediului înconjurător.
3. Motorine pentru motoare cu aprindere prin comprimare (MAC – diesel)
3.1. Caracteristici de autoaprindere ale motorinelor
3.2. Caracteristici de viscozitate şi de volatilitate ale motorinelor.
3.3. Caracteristicile motorinelor la temperaturile scăzute de exploatare
3.4. Caracteristicile motorinelor care influenţează asupra formării calaminei în camera de ardere a
motorului.
3.5. Caracteristicile anticoroziune şi antiuzură ale motorinelor.
3.6. Notaţia şi asortimentul modern al motorinelor
3.7. Cerinţele standardelor EURO privind calitatea motorinelor. Influenţa caracteristicilor normate
în standardele EURO asupra poluării mediului înconjurător.
4. Combustibili alternativi pentru autovehicule
4.1. Clasificarea combustibilelor alternativi pentru autovehicule
4.2. Gaz petrolier lichefiat LPG
4.3. Gaz comprimat natural CNG
4.4. Gaz lichefiat natural LNG
4.5. Gaz de generator (sintez-gaz)
4.6. Hidrogen
4.7. Biogaz
4.8. Gaz de şist
4.9. Alcooli
4.10. Biocombustibili din uleiuri vegetale (FAME).
4.11. Combustibili sintetici lichizi din cărbune şi şist
5. Consideraţii generale asupra lubrifianţilor pentru autovehicule
5.1. Destinaţia şi funcţiile de serviciu ale lubrifianţilor
5.2. Clasificarea şi compoziţia materialelor lubrifiante minerale şi sintetice
5.3. Aditivarea lubrifianţilor
6. Caracteristicile fizico-chimice şi de exploatare ale uleiurilor
6.1. Caracteristici de viscozitate ale uleiurilor
6.2. Caracteristicile uleiului la temperaturi joase şi la temperaturi ridicate
6.3. Caracteristicile anti coroziune ale uleiurilor
6.4. Stabilitate la oxidare termică, detergenţa şi capacitatea de dispersie a uleiului
6.5. Proprietăţile de ungere ale uleiurilor
6.6. Alte caracteristici ale uleiurilor: punct de inflamare, conţinut de apă şi de impurităţi mecanice,
compatibilitatea cu materialele garniturilor, culoare, caracteristicile prezenţei aditivelor
7. Uleiuri pentru motoare şi transmisii ale autovehiculelor. Uleiuri hidraulice pentru
autovehicule
7.1. Particularităţile condiţiilor de lucru ale uleiurilor pentru motor, transmisii şi ale uleiurilor
hidraulice
7.2. Notaţia şi asortimentul modern a uleiurilor pentru motoare:

nr. de ore
zi

fr

4

1

4

1

4

1

4

1

2

0,5

2

0,5

4

1

7.3. Notaţia şi asortimentul modern a uleiurilor pentru transmisii cu angrenaje
7.4. Notaţia şi asortimentul modern a lichidelor pentru transmisii automate (ATF)
7.5. Notaţia şi asortimentul modern al uleiurilor hidraulice pentru autovehicule
7.6. Degradarea uleiurilor. Argumentarea termenilor de schimbare ale uleiurilor
8. Unsori plastice (consistente) pentru autovehicule
8.1. Caracteristicile fizico-chimice şi de exploatare ale unsorilor plastice
8.2. Notaţia şi asortimentul modern ale unsorilor pentru autovehicule
9. Lichide tehnice pentru autovehicule
9.1. Clasificarea şi destinaţia lichidelor tehnice
9.2. Lichide de răcire ale motoarelor
9.3. Lichide pentru amortizoare hidraulice
9.4. Lichide pentru mecanismele de comandă ale frânelor şi ambreiajelor
9.5. Lichide de demarare
9.6. Diverse lichide
Total ore

2

1

4

1

30

8

8.2. Planul tematic şi repartizarea orelor de lucrări de laborator
Conţinuturi

nr. de ore
zi
fr

LL 1: Determinarea caracteristicilor fizico-chimice ale combustibilelor lichizi: densitatea
2
benzinelor şi motorinelor, caracteristici de volatilitate ale benzinelor
LL 2: Determinarea caracteristicilor fizico-chimice ale combustibilelor lichizi: prezenţa în benzine
şi motorine a apei, impurităţilor mecanice. Prezenţa în benzine a lichidului etilic, gumelor actuale
2
şi olefinelor
LL 3: Determinarea caracteristicilor fizico-chimice ale combustibilelor lichizi: compoziţia
fracţionată, punctul de tulburare, punctul de inflamare, viscozitatea cinematică şi indicele cetanic
2
ale motorinelor
LL 4: Determinarea caracteristicilor fizico-chimice ale uleiurilor: viscozitatea cinematică, indice
2
de viscozitate, capacitatea de dispersie
LL 5: Determinarea caracteristicilor fizico-chimice ale uleiurilor: prezenţa apei şi impurităţilor
2
mecanice, cifra de bazicitate
LL 6: Determinarea caracteristicilor fizico-chimice ale unsorilor plastice: penetraţia, punctul de
2
picurare, solubilitate
LL 7: Determinarea caracteristicilor fizico-chimice ale lichidelor tehnice: punctul de cristalizare şi
compoziţia lichidului antigel, determinarea punctului de fierbere al lichidului de frână,
3
determinarea bazei şi compatibilităţii lichidelor de frână
Total ore
15
8.3. Bibliografie minimală
1. EN 228. Benzine pentru motoare cu aprindere prin scânteie.
2. GOST R 51866-2002, GOST 31077-2002. Benzine pentru motoare cu aprindere prin scânteie.
3. EN 590. Motorine pentru motoare cu aprindere prin comprimare.
4. GOST 305. Motorine pentru motoare cu aprindere prin comprimare.
5. Clasificările SAE (Society of Automotive Engineers - SUA), API (American Petroleum Institute), ACEA
(Association des Constructers Europeans of Automotive), GLOBAL
6. GOST 17479.1- 85. Uleiuri pentru motoare auto
7. Clasificările SAE (Society of Automotive Engineers - SUA), API (American Petroleum Institute), ZF
8. GOST 17479.2- 85. Uleiuri pentru transmisii cu angrenaje
9. GOST 23258-78. Unsori plastice
10. DIN 51825. Unsori plastice
11. Corpocean A., Ene V., Pădure O. Materiale de exploatare. Curs universitar.
Chişinău: U.T.M., 2008.- 140 p.
12. Corpocean A. Materiale de exploatare. Caiet pentru lucrări de laborator (versiunea electronică).
Chişinău: U.T.M., 2016.-21 p.
13. Amariei V., Corpocean A., Ene V. Materiale de exploatare. ÎM pentru lucrări de laborator.
Chişinău: U.T.M.,1994.- 69 p

9. Strategii didactice de predare şi învăţare
Învăţarea centrată pe student: prelegeri interactive, inclusiv cu utilizarea cursurilor electronice (în sistemul
Moodle), lucrări de laborator, consultaţii.

1
-

1
1
1
1
1
6

10.Sugestii pentru activitatea individuală.
Studentul studiază literatura obligatorie; execută sarcini de acasă eliberate la lucrări de laborator şi la consultaţii; în
procesul de executare a practicii de producţie studiază organizarea utilizării eficiente a materialelor de exploatare
pentru autovehicule.

11. Evaluare
11.1. Strategii de evaluare. Examen în scris cu ponderea 0,4 din nota finală. Evaluări curente la curs şi lucrările
de laborator, cu ponderea 0,6 din nota finală.
Tip de
Pondere din
Criterii de evaluare
Metode de evaluare
activitate
nota finală
- Modul de rezolvare a sarcinilor propuse la examen
- Examen scris
Curs
(creativitate, structurare, corectitudine în elaborarea
60%
răspunsurilor)
- Fişa de prezenţă
Lucrări de - Prezenţa la activităţi;
- Contribuţia la desfăşurarea activităţilor de lucrări
- Rezultatele
laborator
40%
de laborator;
sarcinilor la lucrări
- Corectitudinea comunicării şi prezentării ideilor şi a
de laborator
sarcinilor de lucru la lucrări de laborator
- Evaluări curente
11.2. Standarde minime de performanţă
- Realizarea minimală a sarcinilor de lucru pe parcursul activităţilor didactice (curs şi lucrări de laborator);
- Obţinerea notei minime de „5‖ la fiecare dintre evaluările curente;
- Cunoaşterea procedeelor de utilizare eficientă şi aplicarea metodelor moderne de control al calităţii
combustibililor, lubrifianţilor şi lichidelor tehnice pentru autovehicule.

S.06.O.1.36. MENTENANŢA MIJLOACELOR DE TRANSPORT
Facultatea: Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi
Codul
Volumul de lucru al studentului Credite (ECTS)
Semestrul
Durata
S.06.O.1.36
180 ore
6
VI, anul de studii III
Semestrul VI
Tipurile de activităţi (zi/fr):
Ore de contact direct
Studiu individual
a) Prelegeri – 45/14 ore
1
b) Lucrări practice – 15/6 ore
90/28 ore
90 /152 ore
c) Lucrări de laborator – 30/8 ore
Responsabilitatea pentru unitatea de curs. Departamentul: Transporturi. Titularii responsabili: Vladimir GOIAN,
2
conf.univ., dr. şt. tehn., Iurii TEZEC, conf.univ., dr. şt. tehn.
Integrarea unităţii de curs în programul de studii 841.1. Tehnologii de operare în transport (auto) ―Mentenanţa
mijloacelor de transport ‖ este o disciplină obligatorie din componenţa unui bloc de unităţi de curs orientat spre
formarea competenţei profesionale, prevăzute în planul de învăţământ (anexa 1): CPL1. Utilizarea conceptelor,
principiilor, fenomenelor, metodologiilor din aria ştiinţelor exacte, tehnologice, economice, sociale, umanitare
3 pentru rezolvarea unor sarcini specifice ingineriei transporturilor. CPL2. Organizarea şi gestiunea serviciilor de
transport şi expediţie CPL3. Planificarea, organizarea şi gestionarea exploatării tehnice a mijloacelor de transport
CPL4 Proiectarea şi gestionarea sistemelor de transport, lanţurilor şi complexelor logistice. CT1. Aplicarea
principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale de inginer în cadrul propriei strategii de muncă calificată şi
eficientă
Precondiţii pentru predarea unităţii de curs. Studenţii trebuie să dispună de cunoştinţe şi abilităţi: a) la
disciplinele fundamentale - matematica superioară, fizica tehnică, studiul şi tehnologia materialelor, ingineria
mecanică, micro- şi macro economie, statistică şi metode economico-matematice; b) la discipline generale –
4
tehnologii informaţionale şi tehnici de comunicare; c) la disciplinele socioumane – managementul resurselor
umane, drept economic; d) la disciplinele de specialitate – construcţia autovehiculelor, complexul de transport,
legislaţia de transporturi, dinamica autovehiculului.
Obiectivul principal al disciplinei: formarea unui ansamblu integrat de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini dobândite
de studenţi în scopul realizării la nivelul calitativ a atribuţiilor şi a sarcinilor profesionale cu privire la organizarea,
5
planificarea şi gestionarea proceselor de diagnosticare tehnică, revizie tehnică şi reparaţie curentă a mijloacelor de
transport .
Conţinuturi unităţii de curs (programul analitic): Condiţiile de exploatare şi influenţa lor asupra stării tehnice a
mijloacelor de transport. Sistemul exploatării tehnice a mijloacelor de transport. Revizia tehnică (RT) şi reparaţia
curentă (RC) a mijloacelor de transport. Revizia zilnică a mijloacelor de transport. Diagnosticarea tehnică a
mijloacelor de transport. Diagnosticarea, RT şi RC a mecanismelor motorului. Diagnosticarea, RT, RC a
instalaţilor: de răcire, de ungere, de alimentare a motorului cu benzină, de alimentare a motorului diesel, de
6
alimentare a motorului cu gaz. Diagnosticarea, RT şi RC a transmisiei mijloacelor de transport. Diagnosticarea,
RT şi RC a sistemelor: de rulare, de direcţie, de frînare a mijloacelor de transport. Diagnosticarea, RT şi RC a
echipamentului electric a mijloacelor de transport. Procesele tehnologice de D, RT şi RC a mijloacelor de transport
în ÎTA şi SSA. Formele principale de organizare a lucrărilor de D, RT şi RC a mijloacelor de transport.
Aprovizionarea materială-tehnică în codiţile actuale de organizare a D, RT şi RC a mijloacelor de transport.
Finalităţile de studiu. Studentul va fi capabil să efectueze activităţi de planificare, organizare şi gestionare a
7
proceselor de diagnosticare tehnică, revizie tehnică şi reparaţie curentă a mijloacelor de transport .
Strategii didactice de predare şi învăţare. Învăţare centrată pe student: prelegeri interactive, inclusiv cu utilizarea
8
cursurilor electronice (în sistemul Moodle), lucrări de laborator, lucrări practice, consultaţii.
Sugestii pentru activitatea individuală. Studentul studiază literatura obligatorie; execută sarcini individuale; în
9 procesul de executare a practicilor tehnologice şi de documentare studiază şi apreciază procesele de diagnosticare
tehnică, revizie tehnică şi reparaţie curentă a mijloacelor de transport în întreprinderea auto respectivă.
Standarde minime de performanţă. Realizarea minimă a sarcinilor de lucru pe parcursul activităţilor didactice
10 (curs, lucrări de laborator, lucrări practice); definitivarea, susţinerea şi prezentarea dărilor de seamă la lucrările de
laborator; cunoaşterea, operarea şi aplicarea principiilor şi tehnologiilor de D, RT şi RC a mijloacelor de transport.
Strategii de evaluare. Examen în scris, cu ponderea 0,4 din nota finală. Evaluări curente cu ponderea 0,3 din nota
11
finală. Susţinerea dărilor de seamă la lucrările de laborator cu ponderea 0,3 din nota finală.
Sursele bibliografice de bază. V. Ene. Bazele teoretice ale ETA şi R automobilului. Disponibilitate. Fiabilitate.
Curs universitar. U.T.M., Chişinău, 2005. Goian V., Ene V., Pădure O. Diagnosticarea tehnică a automobilelor.
Curs universitar. Chişinău: U.T.M., 2010. Nagy T., Sălăjan C. Exploatarea şi tehnica transportului auto. Bucureşti:
EDP, 1982. Fraţilă Gh., Fraţilă M., Samoilă S. Automobile. Cunoaştere, întreţinere şi reparare. Bucureşti: EDP,
12 2001. Коваленко Н. А.Техническая эксплуатация автомобилей. Минск : Новое знание, 2008. Канарчук В.
Е. Техническое обслуживание, ремонт и хранение автотранспортных средств. Киев: Выща школа, 1991.
Кузнецов Е.С. Техническая эксплуатация автомобилей. Mосква: Транспорт, 1991. Р.Х. Хасанов. Основы
технической эксплуатации автомобилей: Учебное пособие. Оренбург: ГОУ ОГУ, 2003. 193 с. Amariei V.,
Jomiru V. Sistemul de revizie tehnică şi reparaţie a autovehiculelor. Material didactic. Chişinău: UTM, 1999.

S.06.O.1.37. MANAGEMENTUL FINANCIAR
1. Date despre program
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Instituţia de învăţămînt superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul general de studii
Domeniul de formare profesională
Programul de studii superioare de licenţă

Universitatea Tehnică a Moldovei
Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi
Transporturi
84 Servicii Transport
841 Servicii Transport
841.1. Tehnologii de operare în transport (auto)

2. Date despre unitatea de curs
2.1

Denumirea unităţii de curs

Management şi antreprenoriat

Credite
Categoria unităţii de curs
(ECTS)
S.06.O.1.37.
120
4
S –de specialitate obligatorii
2.2
Tipuri de activităţi:
Ore de contact direct, zi/fr
a) Prelegeri
30/10
b) Seminar
30/8
2.3
Responsabilitatea pentru unitatea de curs
Departamentul
Titularul responsabil
Transporturi
Margareta VÎRCOLICI, conf.univ.
Codul

Total ore

Semestrul, zi/fr
6/7
Studiul individual
30/50
30/52
Cadre didactice implicate

3. Integrarea unităţii de curs în programul de studii superioare de licenţă
Unitatea de curs „Managementul financiar‖ este componenta unui bloc de unităţi de curs orientat spre
specializare, fiind disciplină de specialitate obligatorii:
CPL1. Utilizarea conceptelor, principiilor, fenomenelor, metodologiilor din aria ştiinţilor exacte, tehnologice,
economice, sociale, umanitare pentru rezolvarea unor sarcini specifice ingineriei şi managementului în
transporturi;
CPL5. Planificarea şi organizarea activităţii de lansare afacerii pe piaţa serviciilor de transport rutier, precum şi
managementul eficient întreprinderii în conformitate cu prevederile actelor normative internaţionale şi naţionale;
CPL6. Gestiunea eficientă activităţii economico-financiară a întreprinderilor de transport auto..

4. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul
4.1

Conform
planului de
învăţămînt

4.2

Conform
competenţelor

Planul de învăţămînt asigură parcurgerea disciplinelor și formarea la studenţii
cunoştinţelor şi abilităţilor după cum urmează: a) la discipline fundamentale - micro şi
macro economie, integrare europeană; b) a aplica cunoştinţele referitor la geografia
transporturilor la nivel naţional, european şi internaţional; c) a aplica cunoştinţele
despre structura şi funcţionarea complexului de transport naţional şi internaţional; d) la
discipline de specialitate – complexul de transport, legislaţia de transporturi, bazele
evidenții contabile în transporturi
Competenţe-cheie/transdisciplinare:
- Competenţa de planificare și organizare a propriei învăţări, atât individual cît și în
grup;
- Competenţa de a comunica argumentat în limba de maternă/de stat;
- Competenţe de a dobîndi și a aplica cunoștinţe de bază din domeniul Matematică,
Știinţe și Tehnologii în rezolvarea unor probleme specifice disciplinei;
- Competenţe de a lucra în echipă, de a accepta și a respecta valorile fundamentale ale
democraţiei și a drepturilor omului;
- Competenţe de gîndire critică asupra activităţii sale în scopul autodezvoltării continue
și autorealizării personale;
- Competenţa de a-și alege conștient viitoarea arie de activitate profesională.
Competenţe profesionale generale:
C1.5. Elaborarea unei metodologii de evaluare și de calibrare a rezultatelor calcurilor la
etapa de proiectare a proceselor de transportare și a traficului auto;
C5.4. Utilizarea adecvată a criteriilor și metodelor standard de analiza activități de
transport a întreprinderii auto;
C6.1. Descrierea modalităților de organizare activității economico-financiară a
întreprinderilor de transport auto;
C6.2. Explicarea și interpretarea unor metode de gestiune eficientă activității
economico-financiară a întreprinderii de transport auto;
C6.3. Aplicarea unor metode eficiente de organizare activității economico-financiară a

întreprinderilor de transport auto;
C6.4. Evaluarea critică a nivelului calitativ de gestiune a activității economicofinanciară a întreprinderilor de transport auto;
C6.5. Elaborarea planului economico-financiar de activitate a întreprinderii și
rapoartelor financiare de bază.

5. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
5.1

Prelegeri

5.2

Seminar

Metode şi procedee: prelegerea interactivă, problematizarea, brainstorming-ul,
expunere, cascada ideilor, dezbatere
Mijloace de instruire: tablă, markere, laptop, proiector, internet
Forme de activitate: frontală
Metode şi procedee: explicaţia, studiu de caz, dezbaterea brainstorming, brainwriting,
fishbowl.
Mijloace de instruire: tablă, carioci, laptop, proiector
Forme de activitate: frontală, individuală, perechi, grupuri.

6. Obiectivul principal al unităţii de curs
Aplicarea unor metode eficiente de organizare, monitorizare, coordonare, evaluare şi control a activităţii
economico-financiară a întreprinderilor de transport auto.

7. Finalităţile de studiu
Studentul va fi capabil să propună măsuri orientate spre soluţionarea celor mai complexe probleme financiare
puse de economia de piaţă în faţa transportatorilor şi agenţilor economici cu activităţi conexe transportului.

8. Conţinutul unităţii de curs
8.1. Planul tematic şi repartizarea orelor de curs teoretic
Conţinuturi
Tema 1: Mecanismul financiar de funcţionare a întreprinderii
1.1. Finanţele întreprinderii şi rolul lor în condiţiile economiei de piaţă;
1.2. Rolul creanţelor şi al datoriilor creditoare;
1.3. Sporirea eficienţii financiare a întreprinderii.
Tema 2: Criteriile de bază ale managementuuli financiar
2.1. Rezultatul brut şi net al exploatării: esenţa economică şi modul de determinare;
2.2. Rentabilitatea economică: esenţa economică şi modul de determinare;
2.3. Marja comercială: modul de determinare şi importanţa la luarea deciziilor financiare;
2.4. Modelul Diupont: structura şi modul de utilizare.
Tema 3: Analiza situaţiei financiare a întreprinderii
3.1. Informaţia necesară şi sursele de formare a acesteia;
3.2. Analiza situaţiei financiare;
3.3. Analiza stării financiare.
Tema 4: Structura raţională de finanţare a întreprinderii
4.1. Capitalul propriu şi capitalul împrumutat. Structura raţională a mijloacelor întreprinderii;
4.2. Metodele de finanţare externă şi regulile de atragere a surselor împrumutate;
4.3. Rolul factorilor economici şi neeconomici în luarea deciziilor de finanţare.
Tema 5: Politica de repartizare a profitului
5.1. Profitul - sursă de finanţare a întreprinderii;
5.2. Politica repartizării profitului;
5.3. Determinarea normei optimale pentru repartizarea profitului.
Tema 6: Politica de investire
6.1. Investiţiile — bază pentru ciclul de viaţă al întreprinderii;
6.2. Proiectul investiţional - bază pentru atragerea investiţiilor;
6.3. Metodele de bază de selectare a proiectelor investiţionale.
Tema 7: Tactica managementului financiar
7.1. Managementul financiar în perioada scurtă de timp;
7.2. Politica dirigării activelor curente;
7.3. Politica dirijării pasivelor curente.
Tema 8: Îmbinarea optimă a strategiei şi tacticii managementului financiar
8.1. Stabilitatea financiară a întreprinderii şi formele de manifestare;
8.2. Proporţiile de bază ale bilanţului şi interpretarea lor economică.
Tema 9: Matricea strategiilor financiare ale întreprinderii

nr. de ore
zi
fr
2

1

4

1

2

1

4

1

2

1

4

1

2

1

4

1

2

1

9.1. Rezultatul activităţii întreprinderii: esenţa economică şi financiară;
9.2. Tipurile strategiilor financiare şi caracteristica lor;
9.3. Matricea strategiilor financiare ale întreprinderii.
Tema 10: Planificarea financiară şi formarea bugetelor întreprinderii
10.1. Planificarea financiară şi bugetarea;
10.2. Structura organizatorică şi structura financiară a întreprunderii;
10.3. Metodologia elaborării principalelor bugete ale întreprinderii.
Total ore

4

1

30

10

8.2. Planul tematic şi repartizarea orelor de seminar
Conţinuturi

nr. de ore
zi
fr

LP1: Mecanismul financiar de funcţionare a întreprinderii: Politica de finanţare a întreprinderilor
2
1
de transport auto
LP2: Criteriile de bază ale managementuuli financiar: Aplicarea modelului Dupont în analiza
4
1
fluxului financiar din cadrul unei întreprinderi de transport
LP3: Analiza situaţiei financiare a întreprinderii: Rezovarea diferitor situaţii practice
2
1
LP4: Structura raţională de finanţare a întreprinderii: Rezolvarea situaţiilor practice cu privire la
4
0,5
utilizarea levierului financiar pentru determinarea structurii raţionale de finanţare
LP5: Politica de repartizare a profitului: Rezolvarea situaţiilor practice cu privire la determinarea
2
1
profitului şi repertizarea lui
LP6: Politica de investire: Rezolvarea situaţiilor practice cu privire la determinarea eficienţii
4
0,5
proiectelor de investiţii
LP7: Tactica managementului financiar: Realizarea analizei activelor curente
2
1
LP8: Îmbinarea optimă a strategiei şi tacticii managementului financiar: Identificarea elementelor
4
0,5
de stabilitate financiară a întreprinderii
LP9: Matricea strategiilor financiare ale întreprinderii
2
1
LP10: Planificarea financiară şi formarea bugetelor întreprinderii: Rezolvarea diferitor situaţii
4
0,5
practice cu privire la întocmirea bugetelor
Total
30
8
8.3. Bibliografie minimală
Obligatorii:
1. Planul de conturi contabile în sistemul bugetar şi normele metodologice privind evidenţa contabilă şi
raportarea financiară în sistemul bugetar;
2. COD Nr. 1163 din 24.04.1997 Cod Fiscal al Republicii Moldova;
3. Brigham Eugene F., Fundamentals of Financial Management, 6th., The Dryden Press, Fort Worth, 1992;
4. Brigham Eugene F., G. Fred Weston Essential of managerial finance, 9ed., 1990;
5. Бригхэм Юджин Ф., Энциклопедия финансового менеджмента, Москва, РАГС – ЭКОНОМИКА, 1998;
6. Джей К. Шим, Джоэл Г. Сигел, «Финансовый менеджмент», Москва 1997;
7. Юджин Ф. Бригхэм, Луис Гапенски, «Финансовый менеджмент», «Экономическая школа‖, Санкт
Петербург, 1997 в 2-х томах I;
8. В. В. Ковалев. «Введение в финансовый менеджмент». - Москова, финансы и статистика, 1999;
9. Paul Halpen, G. Fred Weston, Eugene F. Brigham. Finanţe manageriale, Editura Economică, Bucureşti, 1998;
10. Dж. К.Хорн, Основы управления финансами. -Москова, финансы и статистика, 1997;
11. Учебник, Москва: ИВЦ «Маркетинг». 1998;
Literatura suplimentară:
1. http://library.utm.md;
2. http://logistic.ru;
3. http://elibrary.ru.

9. Strategii didactice de predare şi învăţare
Învăţare centrată pe student: prelegeri interactive, inclusiv cu utilizarea cursurilor electronice, organizator grafic,
problematizarea, dezbatere, SINELG, diagrama Venn, grafic T.

10.Sugestii pentru activitatea individuală
Studentul studiază literatura indicată în curriculumul la disciplina dată; execută sarcini individuale repartizate la
orele practice; analizează legislaţia şi actele normative ce reglementează activitatea de transport cu referire la
fluxul de finanţe din întreprindere; realizează planuri investiţionale, planuri bugetare, verifică corelaţia dintre
activele curente ale întreprinderii şi fluxul de resurse financiare, planuri de investiţii; în procesul de desfăşurare a
practicii economice-managerială să analizeze documentele financiar-contabile din activitatea entităţii economice.
Totodată, studenţilor li se oferă surse şi metode de aprofundare a cunoştinţelor prin participarea la conferinţe,
utilizarea programelor moderne de calculator, internetului şi surselor bibliografice corespunzătoare..

11. Evaluare
11.1. Strategii de evaluare. Examen în scris, cu ponderea 0,4 din nota finală. Două evaluări curente la lucrările
practice, cu ponderea 0,6 din nota finală, respectiv 0,3 fiecare.
Tip de
Pondere din
Criteri de evaluare
Metode de evaluare
activitate
nota finală
- Modul de rezolvare a sarcinilor de la examen - Examen scris
Curs
(creativitate, structurare, corectitudine în elaborarea
40%
răspunsurilor).
- Prezenţa la activităţi;
- Fişa de prezenţă
Seminar
- Contribuţia la desfăşurarea activităţilor de seminar;
- Rezultatele
- Corectitudinea comunicării şi prezentării ideilor şi a
sarcinilor de
sarcinilor de lucru la seminare;
seminar
60%
- Corectitudinea îndeplinirii celor 2 evaluări curente (în a - Evaluări curente
7-a sau a 8-a săptămînă a semestrului, 2-a atestare în a
15 săptămînă a semestrului.)
11.2. Standarde minime de performanţă
- Realizarea minimală a sarcinilor de lucru pe parcursul activităţilor didactice (curs şi semniar);
- Obţinerea notei minimale de promovare – 5, la evaluările curente.
- Operarea cu noţiuni de bază în interpretări simple ale noţiunilor din cadrul domeniului managementului
financiar.

S.06.O.1.38 ECONOMIA ŞI DREPTUL TRANSPORTULUI RUTIER
1. Date despre unitatea de curs/modul
Facultatea
Catedra/departamentul
Ciclul de studii
Programul de studiu
Anul de studiu
III - învăţământ cu frecvenţă la zi;
V -învăţământ cu frecvenţă redusă

Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi
Departamentul Transporturi
Studii superioare de licenţă, ciclul I
841.1. Tehnologii de operare în transport (auto)
Tip de
Categoria
Categoria de
Semestrul
evaluare
formativă
opţionalitate
6
S –de
O - unitate de
9
E
specialitate
curs
obligatorii
obligatorie

Credite
ECTS
4

2. Timpul total estimat
Total ore în
planul de
învăţământ

Curs

Seminar

120

30/10

30/6

Contact direct (zi/fr)

Din care
Lucrul individual (zi/fr)
Studiul materialului
Proiect de an
Pregătire aplicaţii
teoretic
30/50
30/54

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul
Conform
planului de
învăţământ

Conform
competenţelor

Planul de învățămînt asigură parcurgerea disciplinelor și formarea la studenții cunoştinţelor şi
abilităților după cum urmează: : a) la disciplinele fundamentale - matematica superioară, micro- și
macro economie, statistică și metode economico-matematice; b) la discipline generale – tehnologii
informaționale și tehnici de comunicare; c) la disciplinele socioumane – managementul resurselor
umane, drept economic; d) la disciplinele de specialitate – complexul de transport, legislația de
transporturi, bazele evidenții contabile în transporturi.
CPL1 Utilizarea conceptelor, principiilor, fenomenelor, metodologiilor din aria ştiinţilor exacte,
tehnologice, economice, sociale, umanitare pentru rezolvarea unor sarcini specifice ingineriei
transporturilor
CPL4 Proiectarea şi gestionarea sistemelor de transport, lanţurilor şi complexelor logistice
CPL5. Planificarea, organizarea şi gestionarea transporturilor multimodale, internaţionale,
serviciilor vamale şi de expediţii în conformitate cu prevederile actelor normative internaţionale şi
naţionale
CPL6. Managementul eficient al activităţii economico-financiară în cadrul firmelor de transport
şi expediţie

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
Curs

Laborator/sem
inar

Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de tablă bună, cretă moale şi
iluminare normală. Nu vor fi tolerate întârzierile studenţilor, precum şi convorbirile telefonice în
timpul cursului.
Studenţii vor răspunde la întrebările profesorului, vor soluţiona sarcinile propuse, probleme în
caietele de lucru şi la tablă conform temei seminarului şi lucrare practice.

5. Competenţe specifice acumulate
Competenţe
profesionale

CPL1 Utilizarea conceptelor, principiilor, fenomenelor, metodologiilor din aria ştiinţilor exacte,
tehnologice, economice, sociale, umanitare pentru rezolvarea unor sarcini specifice ingineriei şi
managementului în transporturi.
CPL4. Proiectarea şi organizarea traficului rutier durabil, sigur şi ecologic;
CPL5. Planificarea, organizarea şi gestionarea transporturilor multimodale, internaţionale,
serviciilor vamale şi de expediţii în conformitate cu prevederile actelor normative internaţionale
şi naţionale
CPL6. Managementul eficient al activităţii economico-financiară în cadrul firmelor de transport şi
expediţie.

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului
Obiectivul
general

Obiectivele
specifice

Studierea influenţei şi formelor de manifestare a legilor economice în ramura dată, analiza
legităţilor economice specifice acestei ramuri, condiţiilor şi factorilor sub influenţa cărora legile
economice pot funcţiona cu cea mai mare eficacitate, determinând locul şi rolul transporturilor
rutiere în economia naţională, interacţiunea lor cu alte ramuri ale economiei şi cu alte tipuri de
transport, precum şi modelele de ridicare a eficienţei activităţii acestui tip de transport.
- Cunoaşterea prevederilor legislaţiei care reglementează modul de înregistrare şi activitate al
întreprinderii de transport.
- Însuşirea metodologiei de calcul a principalilor indicatori economici ce caracterizează

rezultatele, eforturile şi efectul activităţii întreprinderii de transport.
- Capabilitatea de a utiliza în practică metodologia de calcul a principalilor indicatori economici
ai activităţii întreprinderii de transport.
- Abilităţi de interpretare a rezultatelor obţinute pentru a scoate deciziile corespunzătoare;
- Cunoaşterea relaţiilor întreprindere - furnizor, întreprindere - client, întreprindere - partener de
afaceri, întreprindere – bancă;
- Abilităţi de elaborare a măsurilor de restructurare a activităţii întreprinderii şi de ajustare a
structurilor eu pentru a corespunde cu cerinţele mediului ambiant.
- Cunoaşterea instrumentelor de analiza a pieţei, de management şi organizarea întreprinderii de
transport, de planificarea a personalului, a mijloacelor fixe de producţie şi investiţiilor, reprezintă
un interes deosebit pentru obţinerea unor rezultate bune în activitate.

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului
Tematica activităţilor didactice
Tematica prelegerilor
T1. Rolul disciplinei "Economia şi dreptul transportului rutier", în economia de piaţă.
T2. Mijloacele fixe ale întreprinderii de transport auto
T3. Mijloacele circulante ale întreprinderii de transport auto
T4. Resurse umane, productivitatea şi salariile angajaţilor companiilor de transport
T5. Costul produselor (serviciilor) companiilor de transport
T6. Stabilirea preţurilor la servicii în întreprinderile de transport
T7. Calitatea serviciilor furnizate de întreprinderile de transport
T8. Evaluarea eficienţei întreprinderilor de transport
T9. Analiza raportului dintre venit, cheltuieli şi volumul de vânzare (analiza CVP)
T10. Investiţii în noul echipament în companiile de transport
T11. Elementele de bază ale sistemului fiscal în Republica Moldova. Control fiscal şi
infracţiunile fiscale
T12. Reglementările activității economce în domeniul transportului rutier
Total prelegeri:
Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor
LP1. Structura economiei, rolul şi locul transportului în ea. Producţia de transport şi
diferenţa faţă de produsele din alte ramuri ale producţiei materiale
LP2,3 Natura şi structura capitalului fix al întreprinderilor de transport. Amortizarea şi
metodele de calcul. Calculul mijloacelor fixe.
LP4. Esenţa economică şi structura capitalului circulant a întreprinderilor de transport.
Calculul capitalului circulant.
LP5.6 Clasificarea forţei de muncă. studierea formelor şi sistemelor de plăţi de muncă,
precum şi principiile de bază ale organizării lor
LP7. Metode de contabilitate a costurilor pentru întreţinerea şi exploatarea vehiculelor.
Calculul costului serviciilor de transport
LP8. Caracteristici de stabilire a preţurilor. Metode de stabilire a preţurilor şi a tarifelor
pentru transport
LP9. Definirea indicatorilor de calitate a serviciilor întreprinderilor de transport
LP10. Indicatorii cheie ai funcţionării eficiente a întreprinderilor de transport. Definiţia
venitului, profitului şi rentabilităţii serviciilor de transport
LP11,12 Determinarea punctului critic (punctul breakeven) Analiza CVP-model al
diferitelor situaţii de lucru
LP13 Tipuri de eficienţă economică. Metode de calcul a indicilor eficienţei economice
absolute şi comparative
LP14,15 Tipuri de impozite a companiilor şi metodele de calcul ale lor. Calculul
taxelor pentru persoane fizice şi juridice. Infracţiunile fiscale şi răspunderea
fiscală.
Total lucrări de laborator/seminare:

8. Referinţe bibliografice

Numărul de ore
învăţământ învăţământ
cu
cu frecv.
frecvenţă
redusă
2
4
2
2
2
2
2
2
4
2
4

1
1
1
1
1
2
1
2

2

-

30

10

2

-

4

1

2

1

4

-

2

1

2

1

2
2

1

4

-

2

-

4

1

30

6

Principale

Suplimentare

1. Codul transporturilor auto. Legea Republicii Moldova, nr. 116 – VII din 29.07.1998.
2. Legea nr. 845 din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi (cu modificări şi
completări), http://lex.justice.md/
3. Codul Fiscal al Republicii Moldova. Legea Republicii Moldova nr.1163-XIII din 24.04.
4. Legea Republicii Moldova nr. 1194 – XIII din 21.05.1997 cu privire la transporturi.
5. Legea nr. 720 din 02.02.199 cu privire la fondul rutier, publicată : 07.03.1996 în Monitorul
Oficial Nr. 14-15.
6. Hotărîrea Guvernul Republicii Moldova nr. 338 din 21.03.2003 cu privire la aprobarea
Catalogului mijloacelor fixe şi activelor nemateriale.
7. Alcaz T., Russu V., Oprea A. Managementul transporturilor. Complexul de transport. Ciclu de
prelegeri. Partea I, II, U.T.M, 2005.
8. Alcaz T., Russu V., Guber Iu. Managementul transportului rutier. Chişinău, 2003.
9. Бычков В. Экономика автотранспортного предприятия, ИНФА, 2015.
10. Ambrosi Gh., Hincu N., Şestenco-Diacek N. Transporturi internaţionale. Chişinău, 2016.
1. Hristev E. Convergenţa sectorului de transporturi în Republica Moldova către standartele
Uniunii Europene. Expert-Grup. Chişinău, 2008.
2. Bran P. Finanţele întreprinderii. Bucureşti,1997.
3. Gheorghe I. Managementul transporturilor. Bucureşti, 2001.
4. http://statistica.md

9. Evaluare
Curent
Examen final
Atestarea 1
Atestarea 2
30%
30%
40%
Standard minim de performanţă
- Realizarea minimală a sarcinilor de lucru pe parcursul activităţilor didactice (curs şi seminar).
- Obţinerea notei minimale de promovare la evaluările curente.
- Aplicarea unor categorii economice şi concepte de bază.
- Înţeleagă proceselor economice care au loc la intreprinderea de transport feroviar.
- Cunoaşterea, operarea şi aplicarea principiilor şi tehnologiilor de organizare, planificare şi gestionarea
transportului.
- Utilizarea conceptelor de bază în interpretarea situaţiilor de producţie concrete în cadrul examenului.

S.06.O.1.39. DRUMURI AUTO
1. Date despre unitatea de curs/modul
Facultatea
Departamentul
Ciclul de studii
Programul de studiu
Anul de studiu
III (învăţământ cu frecvenţă);
IV (învăţământ cu frecvenţă redusă)

Urbanism şi Arhitectură
Drumuri, Materiale şi Maşini pentru Construcţii
Studii superioare de licenţă, ciclul I
841.1. Tehnologii de operare în transport (auto)
Tip de
Categoria
Categoria de
Semestrul
evaluare
formativă
opţionalitate
6
S – unitate de curs
O - unitate de
E
7
de specialitate
curs obligatorie

Credite
ECTS
4

2. Timpul total estimat
Din care (zi/fr)

Total ore în
planul de
învăţământ

Curs

Seminar

Laborator

120

30/8

15/4

15/6

Ore auditoriale
Proiect
de an
-

Lucrul individual
Studiul materialului
teoretic
30/50

Pregătire aplicaţii
30/52

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul
Conform
planului de
învăţământ
Conform
competenţelor

Geometria descriptiva, desenul tehnic şi infografica, matematica superioară, mecanica teoretică,
rezistenţa materialelor
Utilizarea cunoştinţelor după studiul unităţilor de curs precedente în scopul obţinerii
cunoştinţelor privind proprietăţile de transport şi exploatare a drumurilor, aprecierea corectă a lor
în scopul efectuării transporturilor auto efective

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
Curs

Laborator/
seminar

Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs la unele din teme este nevoie de proiector
şi calculator, planşe, machete. Nu vor fi tolerate întârzierile studenţilor, precum şi convorbirile
telefonice în timpul cursului.
Studenţii vor perfecta lucrarile practice şi de laborator conform condiţiilor impuse de indicaţiile
metodice respective. Predarea lucrărilor practice se efectuează în prima jumătatea a semestrului,
iar lucrărilor de laborator - în jumătatea a doua a semestrului .

5. Competenţe specifice acumulate
Competenţe
profesionale

CPL2. Organizarea şi gestiunea serviciilor de transport şi expediţie
CPL4 Proiectarea şi gestionarea sistemelor de transport, lanţurilor şi complexelor logistice
CPL5. Planificarea, organizarea şi gestionarea transporturilor multimodale, internaţionale,
serviciilor vamale şi de expediţii în conformitate cu prevederile actelor normative internaţionale
şi naţionale

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului
Obiectivul
general

Obiectivele
specifice

Studierea, însușirea principiilor argumentării tehnico-ştiinţifice a tuturor elementelor
drumurilor, rolul lor în economia naţională, evidenţa factorilor naturali, cerinţelor eficacităţii şi
circulaţiei sigure, alegerea şi aprobarea argumentată a rutelor pentru transportarea mărfurilor şi
pasagerilor.
Să cunoască terminologia şi noţiunile de bază din domeniul de drumuri, elementele principale şi
clasificarea drumurilor, intersecţii de drumuri, poduri, viaducte, tuneluri, gabarite de liberă
trecere, greutăţi maxime autorizate a mijloacelor de transport auto, capacitatea portantă a
complexului rutier, viabilitatea şi fiabilitatea drumurilor, aprecierea nivelului de încărcare a
drumului cu trafic, condiţiile de amenajare a staţiilor pentru autobuze, locurilor de parcare,
condiţiile de iluminare a drumurilor, indicii de transport şi exploatare a drumurilor.
Să comunice eficient utilizînd cunoştinţele din domeniul de drumuri.
Să determine indicii principali de transport şi exploatare a drumurilor în scopul efectuarii
transporturilor auto efective, ruta de transportare a mărfurilor şi pasgerilor luînd în considerare
condiţiile rutiere.

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului
Tematica activităţilor didactice

Numărul de ore
învăţământ cu învăţământ cu
frecvenţă
frecvenţă redusă

Tematica prelegerilor
T1. Drumuri auto. Consideraţii generale
T2. Elementele drumurilor.

4
10

1
1

T3. Intersecţii drumurilor cu căi de comunicaţii.
T4. Acţiunea traficului rutier şi factorilor climaterici asupra drumurilor.
T5. Asigurarea circulaţiei rutiere inofensive.
T6.Influenţa elementelor drumurilor asupra regimurilor de circulaţie a
autovehiculelor
T7. Amenajarea drumurilor
T8. Indicii principali de transport şi exploatare a drumurilor
Total prelegeri:
Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor
LL1. Famializarea pe teren cu elementele drumurilor / LP1 Argumentarea
categoriei tehnice a drumului.
LL2. Determinarea declivităţii longitudinale a drumului prin mişcarea
automobilului în pantă cu transmisia decuplată / LP2. Determinarea
capacităţii şi a coeficientului de trafic pe un sector de drum .
LL3. Determinarea intensităţii de circulaţie rutieră pe un sector de drum / LP3
Determinarea posibilităţii circulaţiei mijloacelor de transport cu tonajul
mare pe un sector de drum.
LL4. Determinarea valorilor vitezelor, intervalelor de circulaţie şi densităţii
traficului rutier pe un sector de drum / LP4. Determinarea vitezei de circulaţie a
automobilului izolat pe un sector de drum
LL5. Determinarea nivelului de confort al circulaţiei rutiere pe un sector de
drum / LP5 . Aprecierea condiţiilor de siguranţă a circulaţiei utiere pe un sector
de drum
LL6. Determinarea coeficientului de aderenţă longitudinală a pneurilor cu
îmbrăcămintea rutieră conform distanţei de frînare / LP6. Aprecierea
proprietăţilor de transport şi exploatare a unui sector de drum
Susţinerea dărilor de seamă a lucrărilor de laborator
Total lucrări de laborator/seminare:

4
4
2
2

1
1
1
1

2
2
30

1
1
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2/2

1/0.5

2/4

1/2

4/4

2/1

2/2

1/-

2/2

1/-

2/1

-/0.5

1/15/15

-/6/4

8. Referinţe bibliografice
1. Cososchi B. Drumuri:Trasee. Editura Societăţii Academice „Matei-Teiu Botez‖. Iaşi. 2005 ;
2. NCM D.02.01: 2015. Proiectarea drumurilor publice. Ministerul dezvoltării regionale şi
construcţiilor. Chişinău. 2015
3. Hoda G., Iliescu M. Cai de comuniaţie. Editura U.T.Press. Cluj-Napoca. 2009
4. AITA, CIPTI. Buletin informativ TRANSPRES, revista lunară. Chişinău, 2015-2017
5. Raducă V., Bancu T. Manualul transporturilor rutieri în trafic internaţional. Rîmnicu-Vîlcea.
Editura „Prisma‖, 2001
6. Pogorleţchi Gh. Îndrumar metodic pentru lucrări practice la disciplina „Drumuri auto‖. Editura
„Tehnica-UTM‖. Chişinău. 2005.
7. Pogorleţchi Gh. Îndumar de labarator la disciplina „Drumuri auto‖. Editura „Tehnica-UTM‖.
Chişinău. 2002.
Suplimentare 1. Zarojanu H., Popovici D. Drumuri.Trasee. Casa de editură VENUS. Iaşi. 1999
2. Bereziuc R. Drumuri forestiere. Editura Tehnică. Bucureşti. 1989
3. Cososchi B. Trasee şi terasamente. Institutui politehnic „Gheorghe Asachi‖. Iaşi. 1989
4. Dorobanţu S. Trasee şi terasamente.Editura tehnică. Bucureşti 1979
5. Revista ‖Drumuri şi Poduri‖, S.C. MEDIA DRUMURI-PODURI S.R.L., Tel./fax:
021/318.66.32; 031/425.01.77; 031/425.01.78
Principale

9. Evaluare
Curentă
Lucrarea de an
Examen final
Atestarea 1
Atestarea 2
15%
15%
70%
Standard minim de performanţă
Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări practice/lucrări de laborator;
Obţinerea notei minime de „5‖ la fiecare dintre atestări, lucrări practice, lucrări de laborator;
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii influenţei condiţiilor rutiere asupra indicilor economici
a transporturilor auto.

S.07.O.1.40. ORGANIZAREA ŞI SIGURANŢA CIRCULAŢIEI RUTIERE
1. Date despre program
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Instituţia de învăţămînt superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul general de studii
Domeniul de formare profesională
Programul de studii superioare de licenţă

Universitatea Tehnică a Moldovei
Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi
Transporturi
84 Servicii Transport
841 Servicii Transport
841.1. Tehnologii de operare în transport (auto)

2. Date despre unitatea de curs
Denumirea unităţii de curs
Organizarea şi siguranţa circulaţiei rutiere
Volumul de lucru
Credite
Codul
Categoria unităţii de curs
Semestrul, zi/fr
al studentului
(ECTS)
S.07.O.1.40
120
4
S- de specialitate; O - obligatorie
7/9
2.2
Tipuri de activităţi:
Ore de contact direct, zi/fr
Studiul individual
a) Prelegeri
30/10
30/52
b) Seminar
15/4
15/24
c) Lucrări de laborator
15/4
15/26
2.3 Responsabilitatea pentru unitatea de curs
Departamentul
Titularul responsabil
Cadre didactice implicate
Transporturi
Vladimir GOIAN, conf.univ., dr.
Dumitru CEBAN, lect.univ.
2.1

3. Integrarea unităţii de curs în programul de studii superioare de licenţă
Unitatea de curs ― Organizarea şi siguranţa circulaţiei rutiere‖ este o disciplină obligatorie din componenţa unui
bloc de unităţi de curs orientat spre formarea competenţei profesionale şi transversale prevăzute în planul de
învăţământ (anexa 1):
CPL6. Organizarea activităţii economice profitabile a întreprinderii, circulaţiei şi transporturilor rutiere sigure;
CT1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale de inginer în cadrul propriei strategii de
muncă calificată şi eficientă.

4. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul
4.1

Conform
planului de
învăţămînt

4.2

Conform
competenţelor

Planul de învăţămînt asigură parcurgerea disciplinelor şi formarea la studenţii
cunoştinţelor şi abilităţilor după cum urmează: a) la discipline fundamentale matematica superioară, fizica tehnică, studiul şi tehnologia materialelor, mecanica
teoretică, rezistenţa materialelor, teoria mecanismelor şi creativitatea tehnică, bazele
proiectării maşinilor, electrotehnica şi electronica, sisteme hidraulice şi pneumatice; b) la
discipline de orientare socio-umanistică – filosofia şi logica formării profesionale; c) la
discipline de specialitate obligatorii– construcţia autovehiculelor, motoare cu ardere
internă, teoria şi proiectarea autovehiculelor, echipamentul electric şi electronic al
automobilelor; d) la discipline de specialitate opţionale – fiabilitatea autovehiculelor,
diagnosticarea tehnică a autovehiculelor, utilaj tehnologic în transport auto, tehnologia
reparării autovehiculelor, încercarea şi testarea autovehiculelor.
CPL2. Organizarea şi gestiunea serviciilor de transport şi expediţie
CPL5. Planificarea, organizarea şi gestionarea transporturilor multimodale,
internaţionale, serviciilor vamale şi de expediţii în conformitate cu prevederile actelor
normative internaţionale şi naţionale
CT1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale de inginer în cadrul
propriei strategii de muncă calificată şi eficientă

5. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
5.1

Prelegeri

5.2

Seminar

5.3.

Lucrări de
laborator

Metode şi procedee: prelegerea interactivă sau povestirea, problematizarea
Mijloace de instruire: tablă, carioci, laptop, proiector, internet
Forme de activitate: frontală
Metode şi procedee: explicaţia, studiu de caz, discuţia dirijată.
Mijloace de instruire: tablă, carioci, laptop, proiector
Forme de activitate: frontală
Metode şi procedee: explicaţia, studiul de caz, discuţia dirijată, efectuarea măsurărilor
Mijloace de instruire: indicaţii metodice, autovehicule, utilalaj tehnologic
Forme de activitate: frontală, în grup

6. Obiectivul principal al unităţii de curs
Formarea unui ansamblu integrat de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini dobândite de studenţi în scopul realizării la
nivelul calitativ a atribuţiilor şi a sarcinilor profesionale cu privire la organizarea, planificarea şi gestionarea
proceselor de reglamentare în domeniul organizării şi siguranţei circulaţiei rutiere.

7. Finalităţile de studiu
Studentul va fi capabil să efectueze activităţi de planificare, organizare şi gestionare a principiilor organizării şi
siguranţei circulaţiei rutiere.

8. Conţinutul unităţii de curs
8.1. Planul tematic şi repartizarea orelor de curs teoretic
Conţinuturi
1.Actele normative de bază naţionale şi internaţionale ce reglamentează circulaţia rutieră.
1.1.Conceptul siguranţei circulaţiei rutiere
1.2.Scopul şi obiectivele studierii disciplinei
1.3.Actele normative pentru reglamentarea circulaţiei rutiere
2. Clasificarea, înregistrarea, evidenţa şi analiza accidentelor rutiere
2.1.Clasificarea accidentelor rutiere
2.2.Înregistrarea accidentelor rutiere
2.3.Evidenţa accidentelor rutiere
2.4.Analiza accidentelor rutiere
2.5. Bazele expertizei autotehnice.
3. Conducătorul de vehicul şi rolul lui în siguranţa circulaţiei rutiere
3.1. Bazele psihofiziologice ale activităţii conducătorului de vehicul.
3.2. Caracteristicile psihofiziologice ale
conducătorului auto
3.3. Pregătirea conducătorilor auto
4.Autovehiculul şi rolul lui în siguranţa circulaţiei rutiere
4.1. Siguranţa activă a autovehiculului
4.2. Siguranţa pasivă a autovehiculului
4.3. Siguranţa ecologică a autovehiculului
4.4. Siguranţa autovehiculului după accident
4.5. Condiţii tehnice pentru admiterea în
circulaţie a autovehiculelor
5.Caracteristicile circulaţiei rutiere
5.1.Caracteristicile fluxului de transport
5.2.Tipurile punctelor de conflict
5.3.Determinarea complexităţii intersecţiei
5.4.Diagrama fluxului de transport
5.5.Capacitatea de trecere a drumului
5.6.Caracteristicile fluxului de pietoni
5.7.Diagrama fluxului de pietoni
5.8.Cercetarea caracteristicilor circulaţiei rutiere
6. Bazele organizării circulaţiei rutiere
6.1.Sarcina şi direcţiile de bază ale organizării circulaţiei rutiere.
6.2. Micşorarea numărului punctelor de conflict
6.3. Omogenizarea traficului rutier
6.4. Optimizarea regimului de viteză
6.5.Micşorarea sarcinii asupra drumului
6.6.Principiile de baza ale organizării şi siguranţei circulaţiei rutiere
7.Mijloacele tehnice de organizare şi dirijare a circulaţiei rutiere
7.1.Particularităţile de utilizare a indicatoarelor de avertizare şi de prioritate
7.2.Particularităţile de utilizare a indicatoarelor de interzicere şi restricţie
7.3.Particularităţile de utilizare a indicatoarelor de informare şi de orientare
7.4.Particularităţile de utilizare a indicatoarelor de sens obligatoriu şi a panourilor adiţionale
7.5.Particularităţile de aplicare a marcajelor rutiere
7.6.Semnalele luminoase ale semafoarelor

nr. de ore
zi

fr

2

0,5

4

1,5

2

0,5

4

1,5

4

1,5

4

1,5

4

1,0

7.7.Semnalele agentului de circulaţie
8. Măsurile de asigurare a siguranţei circulaţiei rutiere
8.1. Măsurile de asigurare a siguranţei circulaţiei rutiere la intersecţii, pe drumurile cu sens unic,
pe drumurile cu circulaţia vehiculelor pe rute regulate.
8.2. Măsurile de asigurare a siguranţei circulaţiei în regim normal, la depăşire, în condiţii de
noapte, în condiţii de iarnă, mersul cu spatele.
8.3. Măsurile de asigurare a siguranţei circulaţiei la oprire, staţionare, trecerea prioritară şi
parcare.
9.Organizarea lucrului serviciului siguranţei circulaţiei rutiere în ÎTA
9.1. Rolul şi sarcinile serviciului de organizare şi asigurare a siguranţei circulaţiei în ÎTA.
9.2. Evidenţa, cercetarea şi analiza accidentelor rutiere în ÎTA.
9.3. Măsurile întreprinse în ÎTA în domeniul asigurării siguranţei circulaţiei rutiere.
9.4. Organizarea şi amenajarea claselor pe siguranţa circulaţiei rutiere la întreprinderi.
9.5. Organizarea lucrului operativ a serviciului siguranţei circulaţiei rutiere în ÎTA.
9.6.Controlul stării tehnice a autovehiculelor şi a regimului de muncă a conducătorilor auto.
Total ore
8.2. Planul tematic şi repartizarea orelor de seminar
Conţinuturi
T1. Actele normative de bază naţionale şi internaţionale ce reglamentează circulaţia rutieră.
T2. Clasificarea, înregistrarea, evidenţa şi analiza accidentelor rutiere
T3. Conducătorul de vehicul şi rolul lui în siguranţa circulaţiei rutiere
T4. Autovehiculul şi rolul lui în siguranţa circulaţiei rutiere
T5. Caracteristicile circulaţiei rutiere
T6. Bazele organizării circulaţiei rutiere
T7. Mijloacele tehnice de organizare şi dirijare a circulaţiei rutiere
T8. Măsurile de asigurare a siguranţei circulaţiei rutiere
Total ore
8.3. Planul tematic şi repartizarea orelor lucrărilor de laborator
Conţinuturi
LL1: Înregistrarea accidentelor rutiere
LL 2: Evidenţa şi analiza accidentelor rutiere
LL 3: Aprecierea necesităţii introducerii dirijării circulaţiei prin semafor la intersecţie

4

1,5

2

0,5

30
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nr. de ore
zi
fr
2
0,5
2
0,5
2
0,5
2
0,5
2
0,5
2
0,5
2
0,5
1
0,5
15
4
nr. de ore
zi
fr
5
2
5
2
5
15
4

Total ore
8.4. Bibliografie minimală
1.Gaiginschi R., Gaiginschi L., Filip I. Siguranţa circulaţiei rutiere. Bucureşti: Editura Tehnică, 2006.
2.V. Goian. Organizarea şi siguranţa circulaţiei rutiere. Curs universitar (v. electronică). Chişinău, U.T.M.,
2018, 177 pag.
3.Alcaz T., Russu V., Postolache A. Organizarea şi securitatea circulaţiei rutiere. Ciclu de prelegeri. Chişinău:
UTM, 2006.
4.Goian V., Ene V., Onceanu V. Securitatea circulaţiei rutiere. Îndrumar de laborator. Chişinău: UTM, 2003.
5.Onceanu V. Organizarea şi siguranţa traficului rutier. Chişinău: Academia de poliţie „Ştefan cel Mare‖, 2006.
6.Ududovici D. Securitatea circulaţiei rutiere. Chişinău: Epigraf SRL, 2001.
7.Regulamentul Circulaţiei Rutiere. Aprobat prin Hotărârea Guvernului R. Moldova Nr. 357, 13.05.2009, întrat
în vigoare la15.07.2009. Chişinău, 2017.
8.Коноплянко В.И. Организация и безопасность дорожного движения. Москва:Транспорт, 1991.
9.Клинковштейн Г.И. Организация дорожного движения. Москва: Транспорт, 1982.

9. Strategii didactice de predare şi învăţare
Învăţarea centrată pe student: prelegeri interactive sau povestirea, lucrări practice, lucrări de laborator,
consultaţii.

10. Sugestii pentru activitatea individuală.
Studentul studiază literatura obligatorie; execută sarcini individuale eliberate la seminare; în procesul de
executare a practicii de documentare studiază şi apreciază organizarea şi siguranţa circulaţiei rutiere a
autovehiculelor din întreprinderea auto respectivă.

11. Evaluare
11.1. Strategii de evaluare. Examen în scris cu ponderea 0,4 din nota finală. Evaluări curente la curs, seminare
şi la lucrările de laborator, cu ponderea 0,6 din nota finală.
Tip de
Pondere din
Criteri de evaluare
Metode de evaluare
activitate
nota finală
- Modul de rezolvare a sarcinilor propuse la examen
- Examen scris
Curs
40%
(creativitate, structurare, corectitudine în elaborarea
răspunsurilor)
- Prezenţa la activităţi;
-Fişa de prezenţă
Seminar
60%
- Contribuţia la desfăşurarea activităţilor de seminar;
-Rezultatele sarcinilor
- Corectitudinea comunicării şi prezentării ideilor şi a
de seminar
sarcinilor de lucru la seminare;
-Evaluări curente scris
- Calitatea definitivării dărilor de seamă la lucrările de - Susţinerea dărilor de
laborator;
seamă la lucrările de
Lucrări de
laborator
laborator - Nivelul de răspundere la întrebări
11.2. Standarde minime de performanţă
- Realizarea minimală a sarcinilor de lucru pe parcursul activităţilor didactice (curs, seminar, lucrări de
laborator);
- Obţinerea notei minime de „5‖ la fiecare dintre evaluările curente;
- Definitivarea, susţinerea şi prezentarea dărilor de seamă la lucrările de laborator;
- Cunoaşterea, operarea şi aplicarea principiilor organizării şi siguranţei circulaţiei rutiere.

S.07.O.1.41. TEHNOLOGIA ŞI ORGANIZAREA SERVICIILOR VAMALE
1. Date despre program
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Instituţia de învăţămînt superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul general de studii
Domeniul de formare profesională
Programul de studii superioare de licenţă

Universitatea Tehnică a Moldovei
Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi
Transporturi
84 Servicii Transport
841 Servicii Transport
841.1. Tehnologii de operare în transport (auto)

2. Date despre unitatea de curs
Denumirea unităţii de curs
Tehnologia şi organizarea serviciilor vamale
Volumul de lucru
Credite
Codul
Categoria unităţii de curs
Semestrul, zi/fr
al studentului
(ECTS)
S.07.O.1.41.
120
4
S- de specialitate; O - obligatorie
7/9
2.2
Tipuri de activităţi:
Ore de contact direct, zi/fr
Studiul individual
a) Prelegeri
30/8
30/50
b) Seminar
30/10
30/52
2.3 Responsabilitatea pentru unitatea de curs
Departamentul
Titularul responsabil
Cadre didactice implicate
Transporturi
Nina GARŞTEA, conf.univ., dr.
2.1

3. Integrarea unităţii de curs în programul de studii superioare de licenţă
Unitatea de curs ― Tehnologia şi organizarea serviciilor vamale ‖ este o disciplină obligatorie din componenţa
unui bloc de unităţi de curs orientat spre formarea competenţei profesionale şi transversale prevăzute în planul de
învăţământ (anexa 1):
CPL2. Organizarea şi gestiunea serviciilor de transport şi expediţie
CPL5. Planificarea, organizarea şi gestionarea transporturilor multimodale, internaţionale, serviciilor vamale şi
de expediţii în conformitate cu prevederile actelor normative internaţionale şi naţionale
CPL6. Managementul eficient al activităţii economico-financiară în cadrul firmelor de transport şi expediţie
CT1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale de inginer în cadrul propriei strategii de
muncă calificată şi eficientă
CT2. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup. Promovarea spiritului de iniţiativă, dialogului, cooperării,
respectului faţă de ceilalţi
CT3. Autoevaluarea nevoii de formare profesională continuă în scopul inserţiei pe piaţa muncii şi al adaptării la
dinamica cerinţelor acesteia şi pentru dezvoltarea personală şi profesională. Utilizarea eficientă a abilităţilor
lingvistice şi a cunoştinţelor de tehnologia informaţiei şi comunicării.

4. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul
4.1

Conform
planului de
învăţămînt

4.2

Conform

competenţelor



Planul de învăţămînt asigură parcurgerea disciplinelor şi formarea la studenţii
cunoştinţelor şi abilităţilor după cum urmează: a) la discipline fundamentale –
microeconomia, macroeconomia şi integrarea europeană; b) la discipline de orientare
socio-umană – managementul resurselor umane, dreptul economic, managementul
strategic; c) la discipline de specialitate – transporturi de mărfuri, transporturi de
personae, complexul de transport, legislaţia de transporturi.
Competenţe-cheie/transdisciplinare:
- competenţa de planificare şi organizare a propriei învăţări atât individuale, cât şi în
grup;
- competenţa de a comunica argumentat în limba maternă/de stat;
- competenţe de a dobândi şi a aplica cunoştinţe de bază din domeniul legislaţiei
vamale în soluţionarea speţelor specifice disciplinei;
Competenţe profesionale generale:
- competenţe de a aplica cunoştinţele la disciplinele servicii de transport şi expediţii,
analiza şi planificarea afacerii.
- competenţe de a aplica cunoştinţele despre structura şi funcţionarea serviciului vamal;
- să argumenteze principiile generale de trecere a mărfurilor peste frontiera vamală;
- competenţe să analizeze procedura de acordare a regimurilor vamale;
- competenţe să aprecieze cercul de subiecţi ce participă la perfectarea actelor vamale;
- competenţe să argumenteze etapele de vămuire şi declarare a mărfurilor şi mijloacelor
de transport;

-

competenţe să analizeze rolul şi locul brokerului vamal la perfectarea actelor vamale;
competenţe să argumenteze formele şi etapele controlului vamal;

5. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
5.1

Prelegeri

5.2

Laborator

Metode şi procedee: prelegerea interactivă, problematizarea, brainstorming-ul
Mijloace de instruire: tablă, carioci, laptop, proiector, internet, monstre, machete.
Forme de activitate: frontală
Metode şi procedee: explicaţia, studiu de caz, dezbaterea.
Mijloace de instruire: tablă, carioci, laptop, proiector monstre, machete.
Forme de activitate: frontală, individuală

6. Obiectivul principal al unităţii de curs
Formarea unui ansamblu integrat de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini în domeniul legislaţiei vamale, dobândite
de studenţi în scopul aplicării corecte a acestora în cadrul activităţii practice în domeniul activităţii de transport a
întreprinderilor la trecerea mărfurilor şi mijloacelor de transport peste frontiera vamală, şi în raporturile juridice
cu autorităţile publice de ramură.

7. Finalităţile de studiu
Studentul va fi capabil să efectueze activităţi de planificare, organizare şi gestionare a proceselor de vamale şi
de expediţii în conformitate cu prevederile actelor normative internaţionale şi naţionale

8. Conţinutul unităţii de curs
8.1. Planul tematic şi repartizarea orelor de curs teoretic
Conţinuturi
1. Organizarea activităţii vamale
1.1. Noţiunea, conţinutul, structura şi obiectivele activităţii vamale.
1.2. Politica vamală - parte componentă a politicii fiscal-comerciale.
1.3. Sistemul organelor vamale a R.M.
1.4. Funcţiile organizării şi conducerii activităţii vamale.
1.5. Esenţa şi conţinutul procedurii organizării activităţii vamale.
1.6. Atribuţiile organelor vamale.
2. Regimul organelor vamale ale Republicii Moldova.
2.1. Organizarea şi statutul juridic al organelor vamale ale Republicii Moldova.
2.2. Competenţa organelor vamale şi formele realizării acesteea.
2.3. Funcţiile de bază ale organelor vamale .
2.4. Caracteristica sistemului unic al organelor vamale.
3. Statutul juridic al colaboratorului vamal.
3.1. Noţiunea şi principiile angajării în serviciu în organele vamale.
3.2. Conferirea gradelor speciale .
3.3. Drepturile şi obligaţiile colaboratorilor organelor vamale şi exercitarea serviciului în
organele vamale .
3.4. Condiţiile serviciului în organele vamale şi protecţia socială a colaboratorilor organelor
vamale.
3.5. Încetarea serviciului în organele vamale.
3.6. Restabilirea în serviciu în organele vamale
4. Trecerea mărfurilor şi mijloacelor de transport peste frontiera vamală. Regimurile
vamale.
4.1. Principiile generale de trecere a mărfurilor şi mijloacelor băneşti peste frontiera vamală
a R. M.
4.2. Trecerea frontierei vamale cu mijloace de transport.
4.3. Regimul juridic al bunurilor ce aparţin persoanelor fizice.
4.4. Autorizarea trecerii peste frontiera vamală.
5. Destinaţiile vamale .
5.1. Noţiunea destinaţiei vamale.
5.2. Clasificarea destinaţiilor vamale.
5.3. Condiţiile plasării mărfurilor conform destinaţiilor vamale .
5.4. Alegerea, modificarea sau renunţarea la regimul vamal sau la destinaţie vamală.
6. Aspecte teoretico-practice ale drepturilor de import şi de export.
6.1. Noţiunea şi natura juridică a taxei vamale.
6.2. Funcţia taxei vamale.
6.3. Taxa pe valoare adăugată.

nr. de ore
zi
fr

2

1

2

1

2

1

4

1

4

1

4

1

6.4. Procedura aplicării şi perceperii taxei pentru proceduri vamale.
Funcţia taxei vamale ca instrument fiscal.
7. Procedura vămuirii.
7.1. Principii generale privind perfectarea actelor vamale. Operaţiuni prealabile.
7.2. Autorizarea trecerii peste frontiera vamală şi acordarea liberului de vamă.
7.3. Principii generale de perfectare a actelor vamale.
7.4. Brokerul vamal.
8. Controlul vamal – formele şi procedura.
8.1. Noţiunea esenţa si conţinutul controlului vamal.
8.2. Direcţiile principiile de organizare a controlului vamal.
8.3. Particularităţi esenţiale ale contro-lului vamal
8.4. Formele controlului vamal.
9. Procedura examinării în contencios administrativ a litigiilor legate de aplicarea legislaţiei
vamale.
9.1. Conceptul, scopurile şi valoarea examinării cauzelor privind încălcarea legislaţiei
vamale.
9.2. Organele vamale şi persoanele cu funcţii de răspundere, ce sînt în drept de a examina
cauzele privind încălcarea legislaţiei vamale.
9.3. Particularităţile soluţionării cauzelor în contencios administrative.
9.4. Căile de atac în procedura contenciosului administrativ.
Total ore
8.2. Planul tematic şi repartizarea orelor la seminare
Conţinuturi
1. Organizarea activităţii vamale
2. Regimul organelor vamale ale Republicii Moldova
3. Statutul juridic al colaboratorului vamal.
4. Trecerea mărfurilor şi mijloacelor de transport peste frontiera vamală. Regimurile vamale
5. Destinaţiile vamale
6. Aspecte teoretico-practice ale drepturilor de import şi de export
7. Procedura vămuirii
8. Controlul vamal – formele şi procedura
9. Procedura examinării în contencios administrativ a litigiilor legate de aplicarea legislaţiei
vamale.

4

1

4

0,5

4

0,5

30

14

nr. de ore
zi
fr
2
1
2
1
2
1
4
1
4
2
4
1
4
2
4
1

Total ore
30
10
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9. Strategii didactice de predare şi învăţare
Învăţarea centrată pe student: prelegeri interactive, inclusiv cu utilizarea cursurilor electronice (în sistemul
Moodle), lucrări practice, consultaţii.

10.Sugestii pentru activitatea individuală.
Studentul studiază literatura obligatorie; efectuează lucrările stabilite în conformitate cu sarcina şi structura
aprobată; execută sarcinile pentru acasă; studiază literatura obligatorie.
11. Evaluare
11.1. Strategii de evaluare. Examen în scris cu ponderea 0,4 din nota finală. Evaluări curente la lucrările de
laborator. Atestări curente cu ponderea 0,6 din nota finală.
Tip de
Pondere din
Criteri de evaluare
Metode de evaluare
activitate
nota finală
- Modul de rezolvare a sarcinilor propuse la examen
- Examen scris
Curs
(creativitate, structurare, corectitudine în elaborarea
40%
răspunsurilor)
- Prezenţa la activtăţi;
- Rezultatele la
Seminar
- Contribuţia la desfăşurarea lucrărilor practice
lucrări practice;
60%
- Atestări curente
11.2. Standarde minime de performanţă
- Realizarea minimală a sarcinilor de lucru pe parcursul activităţilor didactice (curs şi semniar);
- Prezentarea de către studenţii de la secţia cu frecvenţă redusă a lucrării de verificare;
- Obţinerea notei minime de „5‖ la fiecare dintre evaluările curente;
- Planificarea, organizarea şi gestionarea proceselor vamale şi de expediţii în conformitate cu prevederile
actelor normative internaţionale şi naţionale

Discipline de specialitate opţionale I "Servicii de transport şi expediţie"
S.04.A.1.42. LEGISLAŢIA DE TRANSPORTURI
1. Date despre program
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Instituţia de învăţămînt superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul general de studii
Domeniul de formare profesională
Programul de studii superioare de licenţă

Universitatea Tehnică a Moldovei
Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi
Transporturi
84 Servicii Transport
841 Servicii Transport
841.1. Tehnologii de operare în transport (auto)

2. Date despre unitatea de curs
Denumirea unităţii de curs
Legislaţia de transporturi
Volumul de lucru
Credite
Codul
Categoria unităţii de curs
al studentului
(ECTS)
S.04.A.1.42.
120
4
S- de specialitate; O – opţional 1
2.2
Tipuri de activităţi:
Ore de contact direct, zi/fr
a) Prelegeri
30/10
b) Seminar
30/8
2.3
Responsabilitatea pentru unitatea de curs
Departamentul
Titularul responsabil
Transporturi
Nina GARŞTEA, conf.univ, dr.
2.1

Semestrul, zi/fr
4/5
Studiul individual
30/50
30/52
Cadre didactice implicate

3. Integrarea unităţii de curs în programul de studii superioare de licenţă
Unitatea de curs ‖Legislația de transporturi‖ este o disciplină obligatorie din componența unui bloc de unități de
curs orientat spre formarea competenței profesionale și transversale:
CPL2. Organizarea şi gestiunea serviciilor de transport şi expediţie
CPL5. Planificarea, organizarea şi gestionarea transporturilor multimodale, internaţionale, serviciilor vamale şi
de expediţii în conformitate cu prevederile actelor normative internaţionale şi naţionale
CT1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale de inginer în cadrul propriei strategii de
muncă calificată şi eficientă

4. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul
4.1

Conform
planului de
învăţămînt

4.2

Conform
competenţelor

Planul de învățămînt asigură parcurgerea disciplinelor și formarea la studenții
cunoştinţelor şi abilităților după cum urmează: a) la discipline fundamentale –
microeconomia, macroeconomia şi integrarea europeană; b) la discipline de orientare
socio-umană – managementul resurselor umane, dreptul economic, managementul
strategic; c) la discipline de specialitate – transporturi de mărfuri, transporturi de
personae, complexul de transport.
Competențe-cheie/transdisciplinare:
- competența de planificare și organizare a propriei învățări atât individuale, cât și în
grup;
- competența de a comunica argumentat în limba maternă/de stat;
- competențe de utilizare a instrumentelor cu funcție digitală, precum și folosirea
tehnologiilor informaționale în activitatea profesională
Competențe profesionale generale:
- competențe de a aplica cunoștințele la disciplinele de macro și microeconomie,
precum și complexul de transport;
- competențe de a aplica cunoștințele despre procedura de licențiere și autorizare în
transport;
- competențe de a aplica cunoștințele la disciplinele de management general,
operațional și a resurselor umane;
- competențe de a dobândi și a aplica cunoștințele de drept de stat și legislație în
domeniul transportului rutier;
competențe de a aplica corect cunoștințele în cadrul activității practice în domeniul
activității de transport a întreprinderilor, încheierea contractelor de transport cu analiza
conținutului acestora precum și în raporturile juridice cu autoritățile publice de ramură.

5. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
5.1

Prelegeri

5.2

Seminar

Metode şi procedee: prelegerea interactivă, problematizarea, brainstorming-ul
Mijloace de instruire: tablă, carioci, laptop, proiector, internet
Forme de activitate: frontală
Metode şi procedee: explicaţia, studiu de caz, dezbaterea.
Mijloace de instruire: tablă, carioci, laptop, proiector
Forme de activitate: frontală

6. Obiectivul principal al unităţii de curs
Formarea unui ansamblu integrat de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini în domeniul legislaţiei transporturilor,
dobândite de studenţi în scopul aplicării corecte a acestora în cadrul activităţii practice în domeniul activităţii de
transport a întreprinderilor, încheierea contractelor de transport cu analiza conţinutului acestora precum şi în
raporturile juridice cu autorităţile publice de ramură.

7. Finalităţile de studiu
Studentul va fi capabil să efectueze activităţi de planificare, organizare şi gestionare a proceselor de transport
rutier în conformitate cu legislaţia de transporturi în vigoare.

8. Conţinutul unităţii de curs
8.1. Planul tematic şi repartizarea orelor de curs teoretic
Conţinuturi
1. Aspecte generale privind legislaţia transporturilor.
1.1. Noţiuni generale privind norma juridică de transport.
1.2. Clasificarea legilor. Acţiunea în timp în spaţiu şi asupra persoanelor
1.3. Obiectul, importanţa şi organizarea activităţii de transport.
1.4. Modurile de transport
1.5. Activităţile conexe transporturilor
1.6. Clasificarea transporturilor.
2. Contractul de transport de mărfuri şi persoane.
2.1. Noţiunea raportului juridic.
2.2. Clasificarea contractelor. Nulitatea absolută şi relativă.
2.3. Caracterele juridice ale contractului de transport.
2.4. Condiţiile încheierii contractului de transport.
2.5. Drepturile, obligaţiile şi răspunderea părţilor contractului de transport.
2.6. Prezumţia pierderii încărcăturii.
2.7. Termenele generale şi speciale de prescripţie
3. Dobândirea, exercitarea şi încetarea dreptului de proprietate asupra mijloacelor de
transport.
3.1. Noţiunea dreptului de proprietate
3.2. Limitele exercitărţii dreptului de proprietate
3.3. Tipurile dreptului de proprietate.
3.4. Încetarea dreptului de proprietate.
4. Regimul juridic al realizării transportului de mărfuri sub acoperirea carnetelor TIR
4.1. Noţiuni generale
4.2. Condiţiile aplicării procedurii TIR
4.3. Carnetul TIR
4.4. Asociaţia garantă
4.5. Modul de perfectare vamală la introducerea mărfurilor în RM
4.6. Supravegherea livrării mărfurilo
4.7. Accidentele rutiere
5. Asigurarea obligatorie de răspundere juridică pentru pagube produse de autovehicule.
(RCA, Carte Verde)
5. 1
Caracteristica legislaţiei în domeniul asigurărilor.
5. 2
Cazul asigurat.
5. 3
Contractul de asigurare obligatorie de răspundere civilă.
5. 4
Primele şi despăgubirile de asigurare.
5. 5
Pagubele care nu se repară de asigurator.
5. 6
Drepturile şi obligaţiile părţilor contractante.
5. 7
Dosarul de daune.

nr. de ore
zi

fr

2

0,5

4

1

2

0,5

4

1

4

1

5. 8

Stabilirea şi plata despăgubirilor.

6. Contravenţiile în domeniul transportului. Procedura examinării faptei contravenţionale
6. 1
Contravenţia
6. 2
Răspunderea contravenţională
6. 3
Procesul contravenţională
6. 4
Măsurile procesuale de constrângere
6. 5
Constatarea faptei contravenţionale
7. Infracţiunile în domeniul transportului. Procesul penal.
7.1. Noţiunea şi caracteristicile infracţiunilor în domeniul transportului.
7.2. Clasificarea şi structura infracţiunilor.
7.3. Termenele de prescripţie pentru atragerea la răspundere penală.
7.4. Etapele procesului penal de atragere la răspundere penală. Drepturile şi obligaţiile subiecţilor
PP.
8. Procedura judiciară de soluţionare a litigiilor în domeniul transportului
8.1. Principiile legislaţiei procesual-civile
8.2. Participaţii la procesul judiciar civil. Drepturile, obligaţiile, responsabilităţile.
8.3. Acţiunea civilă, forma structura. Competenţa jurisdicţională a instanţelor de judecată.
8.4. Dezbaterile judiciare.
8.5. Căile ordinare de atac a hotărîrii judecătoreşi: Apelul. Recursul
9. Transportul internaţional al mărfurilor pe şesele conform Convenţiei CMR.
9.1. Noţiuni generale
9.2. Încheierea şi executarea contractului de transport
9.3. Drepturile şi obligaţiile părţilor la expedierea şi la primirea mărfii.
9.4. Răspunderea juridică conform CMR
9.5. Exonerarea de răspundere juridică conform CMR
9.6. Pierderea şi avarierea mărfii
9.7. Soluţionarea litigiilor
10. Reglementarea juridică a transportului rutier internaţional de mărfuri periculoase
(A.D.R.)
10.1. Noţiuni de bază privind ADR
10.2. Instruirea personalului
10.3. Drepturile şi obligaţiile subiectelor participante la raportul juridic conform ADR
10.4. Responsabilitatea subiectelor participante la raportul juridic conform ADR
10.5. Garanţiile părţilor contractante conform ADR.
10.6. Cerinţe stabilite de legislaţia în vigoare pentru desfăşurarea realizarea transportului de
mărfuri periculoase.
10.7. Criterii de clasificare a mărfurilor periculoase.
10.8. Soluţionarea litigiilor conform ADR
Total ore
8.2. Planul tematic şi repartizarea orelor de seminar
Conţinuturi
1. Aspecte generale privind legislaţia transporturilor.
2. Contractul de transport de mărfuri şi persoane.
3. Regimul juridic al realizării transportului de mărfuri sub acoperirea carnetelor TIR
4. Dobândirea, exercitarea şi încetarea dreptului de proprietate asupra mijloacelor de transport.
5. Asigurarea obligatorie de răspundere juridică pentru pagube produse de autovehicule. (RCA,
Carte Verde)
6. Infracţiunile în domeniul transportului. Procesul penal.
7. Contravenţiile în domeniul transportului. Procedura examinării faptei contravenţionale
8. Procedura judiciară de soluţionare a litigiilor în domeniul transportului
9. Transportul internaţional al mărfurilor pe şesele conform Convenţiei CMR.
10. Reglementarea juridică a transportului rutier internaţional de mărfuri periculoase (A.D.R.)
Total ore
8.3. Bibliografie minimală
1. Codul transporturilor rutiere nr.150 din 17 iulie 2014.
2. Regulamentul transporturilor rutiere de persoane şi bagaje.
3. Ghidul privind legislatia in transportul auto, Chisinau, 2006.
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nr. de ore
zi
2
2
4
2

fr
0,5
0,5
0,5
0,5

4

1

4
2
2
4
4
30

1
1
1
1
1
6

4. Manual TIR, Chisinau, 2005.
5. O. Capatina „Dreptul transporturilor. Transporturile rutiere interne si internationale‖, ed. Lumina Lex,
Bucuresti, 1997
6. Gh. Filip, C. Roditis, L. Filip „Dreptul transporturilor‖, ed. Sansa, Bucuresti, 1998
7. Ioan Tonel Ciobanu „Dreptul transporturilor. Transportul terestru si aerian‖, ed. ACIAMI, Bucuresti, 2000
8. Gh. Pipera „Dreptul transporturilor‖, ed. All Beck, Bucuresti, 2003
9. Gh. Chibac, A. Baiesu, A. Rotari, O. Efrim „Drept civil. Contracte speciale‖, ed. Cartier juridic, Chisinau,
2005
10. Gheorghe Filip, Cristina Badea, Mihai Manoliu, Gavril Paramon – „Dreptul transporturilor‖ – ed. Junimea,
Iaşi 2002.
11. Gheorghe Caraiani, Lucian Pricina – „Transporturi şi expediţii rutiere‖, ed. Lumina Lex, Bucureşti 2002.
12. Octavian Căpăţină, Gheorghe Stanciu – „Dreptul transporturilor. Partea generală.‖, ed. Lumina Lex,
Bucureşti 2003.
13. Gheorghe Caraiane – „Tratat de transporturi‖, vol I – II, ed. Lumina Lex, Bucureşti 2001
14. Acorduri internaţionale AETR, INTERBUS.

9. Strategii didactice de predare şi învăţare
Învăţarea centrată pe student: prelegeri interactive, inclusiv cu utilizarea cursurilor electronice (în sistemul
Moodle), lucrări practice, consultaţii.

10.Sugestii pentru activitatea individuală.
Studentul studiază literatura obligatorie; execută sarcinile pentru acasă eliberate la lecţiile practice; studiază
legislaţia şi actele normative ce reglementează activitatea de transport.

11. Evaluare
11.1. Strategii de evaluare. Examen în scris cu ponderea 0,4 din nota finală. Evaluări curente la lucrările
practice, cu ponderea 0,6 din nota finală.
Tip de
Pondere din
Criteri de evaluare
Metode de evaluare
activitate
nota finală
- Modul de rezolvare a sarcinilor propuse la examen
- Examen scris
Curs
40%
(creativitate, structurare, corectitudine în elaborarea
răspunsurilor)
- Prezenţa la activtăţi;
- Fişa de prezenţă
Seminar
60%
- Contribuţia la desfăşurarea activităţilor de seminar;
- Rezultatele sarcinilor
- Corectitudinea comunicării şi prezentării ideilor şi a
de seminar
sarcinilor de lucru la seminare
- Evaluări curente
10.2. Standarde minime de performanţă
- Realizarea minimală a sarcinilor de lucru pe parcursul activităţilor didactice (curs şi semniar).
- Prezentarea de către studenţii de la secţia cu frecvenţă redusă a lucrării de verificare;
- Obţinerea notei minime de „5‖ la fiecare dintre evaluările curente;
- Cunoaşterea, operarea şi aplicarea legislaţiei de transporturi

S.06.A.1.43. PROIECTAREA ŞI MANAGEMENTUL LANŢURILOR
ŞI COMPLEXELOR LOGISTICE
1. Date despre program
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Instituția de învățămînt superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul general de studii
Domeniul de formare profesională
Programul de studii superioare de licență

Universitatea Tehnică a Moldovei
Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi
Transporturi
84 Servicii transport
841 Servicii transport
841.1 Tehnologii de operare în transport (auto)

2. Date despre unitatea de curs
2.1

Denumirea unității de curs

Proiectarea și managementul lanțurilor și
complexelor logistice

Codul

Volumul de lucru
al studentului

Credite
(ECTS)

S.06.A.1.43.

150

5

2.2

Categoria unității de curs
S- de specialitate;
A – alegere liberă
Ore de contact direct, zi/fr

Semestrul, zi/fr
6/7

Tipuri de activități:
Studiul individual
a) Prelegeri
45/8
45/45
b) Seminar
30/14
30/83 – proiect de an
2.3
Responsabilitatea pentru unitatea de curs
Departamentul
Titularul responsabil
Cadre didactice implicate
Transporturi
Dumitru CEBAN, l. u.
3. Integrarea unității de curs în programul de studii superioare de licență
Unitatea de curs “ Proiectarea și managementul lanțurilor și complexelor logistice” este o disciplină la alegere din
componența unui bloc de unități de curs orientat spre formarea competenței profesionale și transversale prevăzute
în planul de învățământ (anexa 1):
CPL4 Proiectarea și gestionarea sistemelor de transport, lanțurilor și complexelor logistice;
CT1. Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale de inginer în cadrul propriei strategii de
muncă calificată și eficientă.
3. Precondiții de acces la unitatea de curs/modul
3.1
Conform Planul de învățămînt asigură parcurgerea disciplinelor și formarea la studenții cunoştinţelor şi
planului abilităților după cum urmează:
de
a) la disciplinele fundamentale - matematica superioară, geometria descriptivă, desen tehnic
învățămî
și infografica, macroeconomia și integrarea europeană, dezvoltarea industrială mondială,
nt
metode economico-matematice, statistica, managementul general;
b) la discipline generale – tehnologii informaționale, sisteme informaționale și tehnici de
comunicare;
c) la disciplinele socioumane – managementul strategic;
d) la disciplinele de specialitate – complexul de transport, transporturi de mărfuri.
3.2
Conform Competențe-cheie/transdisciplinare:
compete - competența de planificare și organizare a propriei învățări atât individuale, cât și în grup;
nțelor
- competența de a comunica argumentat în limba maternă/de stat;
- competențe de a dobândi și a aplica cunoștințe de bază din domeniul matematicii, științelor și
tehnologiilor în rezolvarea unor probleme specifice disciplinei;
- competențe de utilizare a instrumentelor cu funcție digitală, precum și folosirea
tehnologiilor informaționale în activitatea profesională.
Competențe profesionale generale:
- competențe de a aplica metode: economico-matematice în transport, de geometria
descriptivă, desen tehnic și infografica, tehnici de comunicare;
- competențe de a aplica cunoștințele: geografiei transporturilor; macroeconomiei; despre
structura și funcționarea complexului de transport național și internațional; prognozare.
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
4.1

Prelegeri

Metode și procedee: prelegerea interactivă, problematizarea, brainstorming-ul
Mijloace de instruire: tablă, cretă / carioci, îndrumări metodice pentru lucrări practice și de an
Nr. 1303(RU), 811 și 2094(MD).
Forme de activitate: frontală

4.2

Seminar

Metode și procedee: explicaţia, studiu de caz, calcule.
Mijloace de instruire: tablă, cretă / carioci, îndrumări metodice pentru lucrări practice și de an
Nr. 1303(RU), 811 și 2094(MD).
Forme de activitate: frontală
4.3.
Proiect
Metode și procedee: explicaţia, problematizarea
de an
Mijloace de instruire: internet cu acces la informații deschise, îndrumări metodice pentru
lucrări practice și de an Nr. 1303(RU), 811 și 2094(MD).
Forme de activitate: individuală
5. Obiectivul principal al unității de curs
Formarea unui ansamblu integrat de cunoștințe, abilități și atitudini în alegerea locurilor de amplasare a
centrelor logistice (complexe de construcții de depozitare și locuri de transbordare de pe un mod de transport pe
altul dotate cu mecanisme de încărcare și descărcare) proiectare complexelor logistice, calcul al capacităților de
trecere necesare ale acestora, coordonarea activității transportatorilor între ei și cu companii ce oferă servicii de
depozitare și transbordare a încărcăturilor în dependență volumurilor de încărcături necesare în regiune pentru
care se face proiectare.
6. Finalitățile de studiu
Studentul va fi capabil să efectueze calculele suprafețelor teritoriilor de deservire cu un complex logistic,
să calculeze suprafețe de depozitare și a zonelor de transbordare, lungimilor rampelor de transbordare, numărului
mecanismelor de încărcare / descărcare și a celor de transportare, să creeze grafic de lucru a transportatorilor și a
depozitului în dependență de cantitățile încărcăturilor prognozate.
7. Conţinutul unităţii de curs
7.1. Planul tematic și repartizarea orelor de curs teoretic
Conținuturi

nr. de ore
zi

f/r

2

0,5

2

0,5

4

1

14

2

1. Noțiunile lanțului logistic și a verigilor acestuia.

1.1. Obiectul de studii în logistică.
1.2. Subiectul de studii în logistică.
1.3. Conținutul fluxului material.
1.4. Parametrii fluxului material.
1.5. Clasificarea fluxurilor materiale.
1.6. Determinarea fluxurilor financiare, informaționale și de servicii.
1.7. Lanțul de aprovizionare.
1.8. Determinarea lanțului logistic și scopul determinării lanțurilor în sisteme logistice.
1.9. Canalul logistic.
1.10. Principii de determinare și planificare a lanțurilor logistice.
2. Calculul volumului maxim posibil a unui lot de încărcătură transportat într-o unitate de
transport
2.1. Metodologia de calcul al amplasării centrului de greutate al containerului cu încărcătura pe
palete.
2.2. Repartizării sarcinii de la containere pe axele vehiculului articulat.
2.3. Limitele la transportările aeriană, navală și feroviară.
3. Proiectarea depozitelor
3.1. Principalele probleme ce se rezolvă la proiectarea zonelor de prelucrare a încărcăturilor la
depozite.
3.2. Descrierea depozitului după indici generale.
3.3. Conținutul proiectării zonelor de depozitare.
3.4. Tipuri principale a construcțiilor de depozitare și amplasării acestora.
3.5. Cerințe principale față de amplasare reciprocă a zonelor și mecanismelor de depozitare.
3.6. Determinarea parametrilor generale a zonelor de depozitare.
3.7. Calculul lungimii rampei de încărcare.
3.8. Calculul suprafețelor zonelor de depozitare.
3.9. Calculul cantităților dispozitivelor și mecanismelor de încărcare și transportare.
4. Procese la depozit.
4.1.Beneficiile logistice de împachetare.
4.2.Algoritmul alegerii optimale a unității de depozitare.
4.3.Particularitățile modulului „Mecanisme de încărcare și de transport”.

4.4.Modulul „Tipul depozitării”.
4.5.Tipurile dispozitivelor de stivuire și moduri de depozitare.
4.6.Modulul „Sistemul de comisionare”.
4.7.Modulul „Dirijarea prelucrării încărcăturilor”.
4.8.Modulul „Deservirea informațională”.
4.9.Procesul logistic la depozit.
4.10. Coordonarea logistică la depozit.
4.11. Prelucrarea mărfurilor ca partea componentă a procesului logistic.
4.12. Operațiuni logistice în timpul descărcării mărfurilor.
4.13. Operațiuni logistice în timpul primirii mărfii și verificării cantității și calității.
4.14. Operațiuni logistice în timpul transportării pe teritoriului depozitului.
4.15. Operațiuni logistice în timpul stivuirii și păstrării.
4.16. Operațiuni logistice în timpul comisionării.
4.17. Operațiuni logistice în timpul livrării mărfii.
4.18. Deservirea informațională a depozitului.
5. Cheltuieli logistice la depozit.
5.1.Costul de procesare a comenzilor.
5.2.Costul serviciilor a brokerului vamal
5.3.Cheltuieli de depozitare
5.4. Costurile de transport rutier, feroviar, maritim, fluvial, aerian.
6. Amplasarea depozitelor
6.1.Principalele sarcini ale depozitării.
6.2.Rețea de depozite.
6.3.Sarcinile și algoritmul proiectării rețelei de depozitare.
6.4.Variantele construcțiilor depozitelor.
6.5.Metodologia analizei depozitului ca element al sistemului logistic.
6.6.Avantajele depozitării pentru sistemul logistic.
6.7.Funcțiile depozitului în sistemul logistic.
6.8.Clasificarea depozitelor.
6.9.Semnificația terminalului logistic.
6.10. Aprecierea efectivității procesului logistic la depozit.
6.11. Cheltuielile logistice legate de funcționarea sistemelor depozitare.
6.12. Modele și metode optimale ale localizării depozitelor.
6.13. Scopurile si principiile dezvoltării sistemelor depozitare.
6.14. Interacționarea transportului și depozitului în sistemul depozitar.
6.15. Divizarea depozitelor după echipamentul tehnic.
7. Evaluarea depozitului
7.1.Ordinea acțiunilor în timpul evaluării și alegerii sistemei depozitare optimale.
7.2.Subsistemele și modulurile principale a sistemei depozitare.
7.3.Alegerea criteriilor evaluării variantelor competitive a sistemei depozitare.
7.4.Analiza structurii sistemei depozitare.
7.5.Caracteristicile modulului ”Clădire”.
7.6.Parametri ce caracterizează modulul ”Unitatea de depozitare”.
8. Intermediari în lanțurile logistice.
8.1.Participanții ai procesului logistic.
8.2.Principalii intermediari.
8.3.1-10 PL (părțile procesului logistic).
Total ore de curs
7.2. Planul tematic și repartizarea orelor de seminar
Conținuturi
1.1. Verificarea înțelegerii diferenței între lanțul de aprovizionare, lanțul logistic și canal de
aprovizionare.
1.2. Proiectarea generală a lanțurilor de aprovizionare și a lanțurilor logistic.
2.1. Calculul amplasării centrului de greutate al containerului cu încărcătura pe palete

4

0,5

14

1,5

2

1

3

1

45

8

nr. de ore
zi
0,1

fr
0,1

1,9

0,1

1

0,8

2.2. Calculul repartizării sarcinii pe axele vehiculelor.
1
1
3. Determinarea capacității instalațiilor portuare.
4
2
4. Determinarea capacității de transportare a transportului feroviar în complexul logistic
4
1
5. Calculul cheltuielilor de transportare cu transportul feroviar
2
1
6. Calculul cheltuielilor de transportare cu transportul feroviar și fluvial.
2
1
7. Determinarea capacității de trecere a transportului auto magistral.
2
1
8. Calculul cheltuielilor de transportare cu transportul feroviar și rutier.
2
1
9. Capacitatea de trecere a obiectelor transportului prin conducte.
2
1
10. Calculul cheltuielilor de transportare cu transportul feroviar și prin conducte.
2
1
11. Aplicarea metodelor matematice în organizarea activității nodului de transport.
2
1
12. Alegerea tipului de transport și determinarea cheltuielilor de transportare.
2
1
13. Amplasarea zonelor de depozitare și prelucrare a încărcăturilor.
2
1
Total orelor de seminare
30
14
Total ore
75
22
7.3. Bibliografie minimală
1. Îndrumar metodic pentru lucrări practice și de an „Calculul tehnologic al punctelor de interacțiune a diferitor
tipuri de transport în nodurile de transport” (nr. 811)
2. Учебное пособие к курсовому проектированию и практическим занятиям «Технологическое
проектирование транспортных узлов» (№ 1303)
3. Îndrumar metodic pentru lucrări practice la obiectul „Transport multimodal” (Nr. 2094)
4. Учебное пособие к практическим занятиям по предмету «Мультимодальный транспорт» (№205)
5. д. э. н., профессор В.И. Сергеев (общая и научная редакция) - Корпоративная логистика, 300 ответов
на вопросы профессионалов, Москва, Инфра-М, 2005
6. Dr. V. Popa – Managementul lanțului de distribuție / aprovizionare pentru un răspuns eficient
consumătorului, Târgoviște, Valahia University Press, 2017
7. www.statistica.md
8. Strategii didactice de predare și învățare
Învățarea centrată pe student: prelegeri interactive, lucrări practice, proiect de an, consultaţii.
9.Sugestii pentru activitatea individuală.
Studentul studiază literatura obligatorie; elaborează proiectul de an în conformitate cu sarcina și structura
aprobată; execută sarcinile pentru acasă eliberate la lecțiile practice.
10. Evaluare
10.1. Strategii de evaluare. Examen în scris cu ponderea 0,4 din nota finală. Evaluări curente la lucrările
practice, cu ponderea 0,3 din nota finală. Susținerea publică a proiectului de an, cu ponderea 0,3 din nota finală.
Tip de
Pondere din
Criteri de evaluare
Metode de evaluare
activitate
nota finală
- Redarea corectă a informației de la curs de prelegeri
- Examen verbal
Curs
40%
- Prezența la activtăți;
- Fișa de prezență
Seminar
30%
- Contribuția la desfășurarea activităților de seminar;
- Rezultatele
- Corectitudinea comunicării și prezentării ideilor și a
sarcinilor de
sarcinilor de lucru la seminare
seminar
- Evaluări curente
- Susținerea publică
Proiect de - Contribuție și creativitate la elaborarea proiectului de
30%
an;
a proiectului de an
an
- Nivelul de prezentare și de răspundere la întrebări
10.2. Standarde minime de performanță
- Realizarea minimală a sarcinilor de lucru pe parcursul activităților didactice (curs și semniar);
- Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre evaluările curente;
- Elaborarea proiectului de an în corespundere cu sarcina;
- Cunoașterea algoritmelor de proiectare a complexelor logistice (nodurilor de transport / depozitelor) și a
rețelelor logistice.

S.07.A.1.44. ANALIZA ŞI PLANIFICAREA AFACERILOR
1. Date despre program
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Instituţia de învăţămînt superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul general de studii
Domeniul de formare profesională
Programul de studii superioare de licenţă

Universitatea Tehnică a Moldovei
Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi
Transporturi
84 Servicii Transport
841 Servicii Transport
841.1. Tehnologii de operare în transport (auto)

2. Date despre unitatea de curs
Denumirea unităţii de curs
Analiza şi planificarea afacerilor
Volumul de lucru
Credite
Codul
Categoria unităţii de curs
Semestrul, zi/fr
al studentului
(ECTS)
S.07.A.1.44.
210
7
S- de specialitate ; A- opţională
7/8
2.2
Tipuri de activităţi:
Ore de contact direct, zi/fr
Studiul individual
a) Prelegeri
45/18
45/74
b) Seminar
60/18
60/100 – lucrarea de an
2.3
Responsabilitatea pentru unitatea de curs
Departamentul
Titularul responsabil
Cadre didactice implicate
Transporturi
Victor CEBAN, conf.univ., dr.
Bivol Elena, lect.univ.
2.1

3. Integrarea unităţii de curs în programul de studii superioare de licenţă
Unitatea de curs „Analiza şi planificarea afacerilor‖ este componenta unui bloc de discipline de specialitate
opţionale I "Managementul sistemelor de transport" orientat spre formarea următoarelor competenţe profesionale
şi transversale prevăzute în planul de învăţământ (anexa 1):
CPL2. Organizarea şi gestiunea transportului rutier de mărfuri şi persoane;
CPL4. Proiectarea şi organizarea traficului rutier durabil, sigur şi ecologic;
CPL5. Planificarea şi organizarea activităţii de lansare a afacerii pe piaţa serviciilor de transport rutier;.

4. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul
4.1

Conform
planului de
învăţămînt

4.2

Conform
competenţelor

Planul de învăţămînt asigură parcurgerea disciplinelor şi formarea la studenţii
cunoştinţelor şi abilităţilor după cum urmează: a) la disciplinele fundamentale matematica superioară, micro- şi macro economie, dezvoltarea industrială mondială,
statistică, metode economico-matematice; managementul general; b) la discipline
generale – sisteme informaţionale şi tehnici de comunicare, protecţia muncii şi a
mediului ambiant; c) la disciplinele socioumane – managementul resurselor umane,
drept economic, managementul strategic; d) la disciplinele de specialitate – complexul
de transport, construcţia autovehiculelor, transporturi de mărfuri, transporturi de
persoane, bazele evidenţei contabile în transporturi, mentenanţa mijloacelor de
transport, managementul financiar economia şi dreptul transportului rutier.
Competenţe-cheie/transdisciplinare:
- competenţa de planificare şi organizare a propriei învăţări atât individuale, cât şi în
grup;
- competenţa de a comunica argumentat în limba maternă/de stat;
- competenţe de a dobândi şi a aplica cunoştinţe de bază din domeniul matematicii,
ştiinţelor şi tehnologiilor în rezolvarea unor probleme specifice disciplinei;
- competenţe de utilizare a instrumentelor cu funcţie digitală, precum şi folosirea
tehnologiilor informaţionale în activitatea profesională
Competenţe profesionale generale:
- competenţe de a aplica cunoştinţele la disciplinele de macro şi microeconomie,
precum şi a metodelor economico-matematice în transport;
- competenţe de a aplica cunoştinţele geografiei transporturilor la nivel naţional,
european şi internaţional;
- competenţe de a aplica cunoştinţele despre structura şi funcţionarea complexului de
transport naţional şi internaţional;
- competenţe de a aplica cunoştinţele la disciplinele de management general,
operaţional şi a resurselor umane;
- competenţe de a dobândi şi a aplica cunoştinţele de drept de stat şi legislaţie în
domeniul transportului rutier.

5. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
5.1

Prelegeri

5.2

Seminar

5.3.

Lucrarea de an

Metode şi procedee: prelegerea interactivă, problematizarea, brainstorming-ul
Mijloace de instruire: tablă, carioci, laptop, proiector, internet
Forme de activitate: frontală
Metode şi procedee: explicaţia, studiu de caz, dezbaterea.
Mijloace de instruire: tablă, carioci, laptop, proiector
Forme de activitate: frontală
Metode şi procedee: explicaţia, problematizarea
Mijloace de instruire: internet cu acces la informaţii deschise
Forme de activitate: individuală

6. Obiectivul principal al unităţii de curs
Formarea unui ansamblu integrat de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini dobândite de studenţi în scopul realizării la
nivel calitativ a atribuţiilor şi a sarcinilor profesionale cu privire de iniţierea afacerii pe piaţa serviciilor de
transport rutier, planificarea şi gestiunea eficientă activităţii economico-financiară a întreprinderilor de transport
auto.

7. Finalităţile de studiu
Studentul va fi capabil să elaboreze planul de afaceri şi să iniţieze activitatea de întreprinzător, să cunoaste şi să
impliminteze modalităţile eficiente de organizare şi de analiză activităţii economice a întreprinderii de
transport/expediţie.

8. Conţinutul unităţii de curs
8.1. Planul tematic şi repartizarea orelor de curs teoretic
Conţinuturi
1.ROLUL AFACERII PENTRU DEZVOLTAREA ECONOMIEI
1.1. Scurta incursiune in istoricul afacerilor
1.2. Antreprenoriat: concept, forme, tipologii
1.3. Întreprinderile mici şi mijlocii – componente de bază ale antreprenoriatului
1.4. Rolul afacerilor mici si mijlocii in RM
1.5. Susţinerea de către stat a ÎMM
2. ASPECTELE LEGALE ALE INIŢIERII AFACERII
2.1.Alegerea statutului juridic al afacerii
2.2. Forme juridice de desfăşurare a activităţii, legislaţia in domeniu
2.3. Inregistrarea societăţilor comerciale
2.4. Tipuri întreprinderilor de transport şi particularităţile funcţionării lor
2.5. Obţinerea autorizaţiilor şi permiselor
2.6.Protecţia proprietăţii intelectuale
3.INTREPRINZĂTORUL - CALITĂŢI ŞI MOTIVAŢII
3.1. Definire şi evoluţie. Mituri privind intreprinzătorii
3.2. Scolile de gandire privind antreprenoriatul
3.3. Sarcinile si rolurile unui intreprinzător
3.4. Capacitatea antreprenorială şi calităţile esenţiale ale intreprinzătorului
3.5. Intreprinzătorul şi managerul
3.6. Femeile intreprinzător
3.7. Motivaţiile intreprinzătorului
4.IDENTIFICAREA IDEILOR DE AFACERI ŞI CORELAREA
ACESTORA CU RESURSELE
4.1.Crearea şi evaluarea ideei de afaceri
4.2. Corelarea afacerii cu abilitatea intreprinzătorului.
4.3. Corelarea afacerii cu tendinţele si conjunctura economica
4.4. Finanţarea afacerii
4.5. Oportunităţile de afaceri
4.6 Evitarea greşelilor comune
5. MODALITĂŢILE DE INTRARE IN AFACERI
5.1. Deschiderea unei afaceri de la zero
5.2. Cumpărarea unei afaceri
5.3. Concesionarea
5.4. Rolul întreprinderii de transport în sistemul social economic
5.5. Misia, obligaţiile, dreprurile şi respunderea întreprinderii de transport auto

nr. de ore
zi
fr

2

0,5

2

0,5

2

0,5

2

0,5

2

0,5

6.PREVIZIONAREA AFACERILOR
6.1. Evaluarea pieţei
6.2. Analiza pieţii economice
6.3. Analiza pieţii serviciilor de transport
6.4. Costurile ocazionate de demararea afacerii
6.5. Costurile de funcţionare in faza de creştere
7.FEZABILITATEA AFACERILOR
7.1. Previzionarea vanzărilor
7.2. Previzionarea fluxului de numerar
7.3. Analiza fezabilităţii afaceri
8. PLANIFICAREA AFACERII
8.1. Planificarea strategica a micilor afaceri
8.2.Planul de afaceri
8.3.Importanţa planificării afacerii
8.4.Procesul de planificare a afacerii
8.5. Conţinutul planului de afaceri
9. ALEGEREA AMPLASAMENTULUI. PLANIFICAREA ŞI AMENAJAREA
FACILITĂŢILOR
9.1. Alegerea zonei, localităţii şi amplasamentului
9.2. Criterii privind de amplasarea întreprinderii de transport şi logistic.
9.3. Alegerea, planificarea şi organizarea facilităţilor
9.4. Logistica firmei
10. PROIECTAREA STRUCTURII ORGANIZATORICE ŞI MANAGEMENTUL
RESURSELOR UMANE
10.1. Noţiuni de proiectare organizaţională in firmele mici şi mijlocii
10.2.Structura şi obiectivele subdiviziunilor întreprinderii de transport auto
10.3. Recrutarea, selecţia, formarea si promovarea personalului
10.4. Productivitatea muncii. Planificarea personalului de salarizare
10.5. Particularităţile de conducere a personalului în cadrul unei firme mici
10.6. Regulamentele de ordine interioara
11. ETICA AFACERILOR ŞI RELAŢIILE INTERCULTURELE
11.1. Responsabilitatea socială - cadrul conceptual
11.2. Responsabilitatea socială a organizaţiilor
11.3.Principiile de bază ale eticii în afaceri
11.4. Importanţa eticii în afaceri în crearea unui mediu de încredere
11.5. Codul de conduită în afaceri – obiective, conţinut, implementare
11.6. Forţa de muncă – eticheta la locul de muncă
12.REMUNERAREA MUNCII LA ÎNTREPRINDERI DE TRANSPORT RUTIER
12.1. Organizarea muncii la întreprinderi de transport şi de logistică
12.2. Principii, forme şi sisteme de renumerare a muncii
12.3. Remunerarea muncii a conducătorilor de autocamioane
12.4. Remunerarea muncii a conducătorilor de autobuze
12.5. Remunerarea muncii la staţii service auto
12.6. Managementul recompensărilor
13. EVIDENTA CONTABILA SI SITUAŢIILE FINANCIARE
13.1. Reglementarea normativă a contabilităţii şi sisteme de organizare a acesteia
13.2. Documentarea operaţiilor economice
13.3. Aspectele fiscale ale afacerii
13.4. Rapoartele financiare de bază
13.5. Situaţiile financiare intocmite in firmele mici si mijlocii
14. ÎNTREPRINDEREA ŞI MEDIUL FINANCIAR
14.1.Tipuri de finanţare
14.2.Surse de finanţare
14.3.Tipuri de garanţii
14.4.Tipuri de credite
14.5.Costurile creditării
14.6.Alegerea creditorului
14.7.Abordarea de către IMM-uri a fondurilor europene
15.MARKETINGUL MICILOR AFACERI
15.1. Marketingul şi utilizarea lui în afaceri

4

2

2

0,5

4

2

2

0,5

4

2

2

0,5

2

1

2

1

2

0,5

2

0,5

15.2. Alegerea strategiei de marketing.
15.3. Atingerea unui nivel competitiv.
15.4. Gestionarea preţurilor în afaceri
15.5. Gestionarea calităţii serviciilor de transport
15.6. Promovarea firmei şi ofertei sale
16.PLANIFICAREA ACTIVITĂŢII DE TRANSPORT
16.1.Calculul volumului de transport de marfă
16.2. Aspectele comerciale şi legislative în încheierea contractelor de transport
16.3. Calculul capacităţilor de transportare parcului rulant al întreprinderii
4
2
16.4. Calculul indiciilor de exploatare a parcului rulant
16.5. Calculul programului de întreţinere tehnică şi reparaţii curente a parcului rulant
16.6. Calculul programului de producer e pentru întreprindere de transport şi expediţie
17. ANALIZA ACTIVITĂŢII ECONOMICE A ÎNTREPRINDERII DE TRANSPORT AUTO
17.1. Planificare şi calculul costului serviciilor de transport
17.2. Pragul de rentabilitate şi marja de contribuţie
3
2
17.3. Calculul indicatorilor economic-financiari
17.4. Gestiunea financiară a întreprinderii de transport auto
18. GESTIONAREA RISCULUI
18.1. Ciclul de viata al firmei
18.2. Tipuri de risc
2
1
18.3. Analiza SWOT
18.4. Strategii de gestionare a riscului
18.5.Rolul investiţiilor în dezvoltarea întreprinderii
Total ore 45
18
8.2. Planul tematic şi repartizarea orelor de seminar
nr. de ore
Conţinuturi
zi
fr
S1. Particularităţile iniţierii afacerii pe peaţa serviciilor de transport
2
0,5
S2. Structura şi caracteristica întreprinderilor de transport auto din Republica Moldova şi Uniunea
2
0,5
Europeană
S3. Sarcinile, capacităţile şi rolurile managerului întreprinderii de transport auto şi a firmei de
2
0,5
expediţie
S4. Identificarea ideilor de afaceri în domeniul transporturilor
2
0,5
S5. Procedura de înregistrare întreprinderii şi modalităţile legislative de acordare serviciilor de
2
0,5
transport în Republica Moldova
S6. Elaborare logou, misiei şi obiectivelor firmei de transport
2
0,5
S7. Caracteristica şi analiza pieţii economice naţionale şi regionale
2
0,5
S8. Structura şi analiza pieţii serviciilor de transport naţionale şi regionale
2
0,5
S9. Metode de prognozare volumurilor de transportare
2
0,5
S10.Studiul concurenţiilor pe piaţa serviciilor de transport
2
0,5
S11. Previzionare şi fezabilitatea serviciilor de transport rutier de mărfuri (generale; perisabile;
4
2
periculoase; agabaritice; de deşeuri)
S12. Previzionare şi fezabilitatea serviciilor de transport rutier de persoane prin servicii regulate în
4
2
trafic naţional sau internaţional
S13. Previzionare şi fezabilitatea serviciilor de transport rutier de persoane în regim de taxi
2
0,5
S14. Elaborarea business planului a firmei de transport sau de expediţie
6
3
S15. Structura organizaţională şi obiectivele subdiviziunilor întreprinderii de transport auto sau
4
1,5
firmei de expediţie
S16. Aprovizionare tehnică materială în transportul rutier (metode, normative, calculul)
2
0,5
S17. Resurse umane, productivitatea muncii, calculul fondului de remunerare a muncii
4
2
S18. Clasificarea, calculul şi analiza costului de preţ a serviciilor de transport
4
2
S19. Evidenţa contabilă şi managementul financiar în cadrul întreprinderii de transportul rutier şi
2
0,5
firmei de expediţie
S20. Planificarea activităţii de transport şi expediţie
4
1,5
S21. Analiza activităţii economice a întreprinderii şi gestionarea riscului
4
1,5
Total ore
60
18
8.3. Bibliografie minimală
 Codul transporturilor rutiere nr.150 din 17 iulie 2014.
 Codul Civil al Republicii Moldova, nr. 1107-XV din 6.06.2002

 Antreprenoriat: iniţierea afacerii / Larisa Bugaian şi alţii. – Ch.: ‖Elena VI‖ SRL, 2010
 Planificarea afacerii: ghidul de start / David Butler; trad. Sorin Ilie, Elena Guba. – Bucureşti: BIC ALL, 2006
 Planificarea afacerii:Ghid pentru antreprenori, instructori şi consultanţi/ Valentina Gortolomei, Corina
Roman, Angela Solcan.-CH.: S.n., 2003
 Горемыкин В.А. Энциклопедия бизнес планов. Методика разработки. – М., ‖Ось-89‖, 2007
 Manualul managerului în transportul rutier. Bucureşti: UNTDR. 2011.

9. Strategii didactice de predare şi învăţare
Învăţarea centrată pe student: prelegeri interactive, inclusiv cu utilizarea cursurilor electronice (în sistemul
Moodle), lucrări practice şi seminare, lucrarea de an, consultaţii.

10.Sugestii pentru activitatea individuală.
Studentul studiază literatura obligatorie; elaborează lucrarea de an în conformitate cu sarcina şi structura
aprobată; execută sarcinile pentru acasă eliberate la seminare; studiază legislaţia şi actele normative ce
reglementează activitatea de transport şi expediţie; în procesul de executare a practicii în producţie face
cunoştinţă cu activitatea economică a întreprinderii.

11. Evaluare
11.1. Strategii de evaluare. Examen în scris cu ponderea 0,4 din nota finală. Evaluări curente la lucrările
practice, cu ponderea 0,3 din nota finală. Susţinerea publică a lucrării de an, cu ponderea 0,3 din nota finală.
Tip de
Pondere din
Criteri de evaluare
Metode de evaluare
activitate
nota finală
- Modul de rezolvare a sarcinilor propuse la examen
- Examen scris
Curs
40%
(creativitate, structurare, corectitudine în elaborarea
răspunsurilor)
- Prezenţa la activtăţi;
- Fişa de prezenţă
Seminar
30%
- Contribuţia la desfăşurarea activităţilor de seminar;
- Rezultatele
- Corectitudinea comunicării şi prezentării ideilor şi a
sarcinilor de
sarcinilor de lucru la seminare
seminar
- Evaluări curente
- Susţinerea publică
Lucrarea - Contribuţie şi creativitate la elaborarea lucrării de an;
30%
- Nivelul de prezentare şi de răspundere la întrebări
a lucrării de an
de an
11.2. Standarde minime de performanţă
- Realizarea minimală a sarcinilor de lucru pe parcursul activităţilor didactice (curs şi semniar);
- Obţinerea notei minime de „5‖ la fiecare dintre evaluările curente;
- Elaborarea lucrării de an în corespundere cu sarcina;
Cunoaşterea şi aplicarea procedurilor de iniţiere afacerii pe piaţa serviciilor de transport rutier, planificarea şi
gestiunea eficientă activităţii economico-financiară a întreprinderilor de transport auto sau a firmelor de
expediţie.

S.07.A.1.45. SERVICII DE TRANSPORT ŞI EXPEDIŢII
1. Date despre program
1.1
Instituția de învățămînt superior
1.2
Facultatea
1.3
Departamentul
1.4
Domeniul general de studii
1.5
Domeniul de formare profesională
1.6
Programul de studii superioare de licență
2. Date despre unitatea de curs
2.1
Denumirea unității de curs
Volumul de lucru
Credite
Codul
al studentului
(ECTS)
S.07.A.1.45
2.2

2.3

150

5

Universitatea Tehnică a Moldovei
Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi
Transporturi
084 Servicii transport
0841 Servicii transport
0841.1 Tehnologii de operare în transport (auto)
Servicii de transport și expediții
Categoria unității de curs
S- de specialitate;
A – alegere liberă
Ore de contact direct, zi/fr

Tipuri de activități:
a) Prelegeri
45/12
b) Seminar
30/14
Responsabilitatea pentru unitatea de curs
Departamentul
Titularul responsabil
Transporturi

Dumitru CEBAN, l. u.

Semestrul, zi/fr
7/8
Studiul individual
45/78
30/46 – lucrarea de an

Cadre didactice implicate
Dumitru CEBAN, l. u.
Serghei KANT, l. u.

3. Integrarea unității de curs în programul de studii superioare de licență
Unitatea de curs „Servicii de transport și expediții‖ este o disciplină la alegere din componența unui bloc de
unități de curs orientat spre formarea competenței profesionale și transversale prevăzute în planul de învățământ
(anexa1):
CPL2 Organizarea și gestionarea serviciilor de transport și expediție;
CT1. Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale de inginer în cadrul propriei strategii de
muncă calificată și eficientă.
4. Precondiții de acces la unitatea de curs/modul
4.1
Conform
Planul de învățămînt asigură parcurgerea disciplinelor și formarea la studenții
planului de
cunoştinţelor şi abilităților după cum urmează:
învățămînt
a) la disciplinele fundamentale – fizica tehnică, microeconomia, macroeconomia și
integrarea europeană, dezvoltarea industrială mondială, statistica, managementul
general, economia și dreptul transportului rutier;
b) la discipline generale – limba străină, limba română, tehnologii informaționale,
protecția muncii și a mediului ambiant;
c) la disciplinele socio-umane – filosofia și logica formării profesionale, managementul
resurselor umane;
d) la disciplinele de specialitate – complexul de transport, construcția autovehiculelor,
transporturi de mărfuri, legislația de transporturi, bazele evidenții contabile în
transporturi, materialele de exploatare, mentenanța mijloacelor de transport,
managementul financiar.
4.2
Conform
Competențe-cheie/transdisciplinare:
competențelor - aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale de inginer în cadrul
propriei strategii de muncă calificată și eficientă
Competențe profesionale generale:
- identificarea și definirea conceptelor, principiilor, metodelor, proceselor folosite în
ingineria transporturilor și în servicii de expediție,
- explicarea și interpretarea rezultatelor teoretice a unor calcurilor specifice ingineriei
transporturilor.
5. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
5.1

Prelegeri

5.2

Seminar

Metode și procedee: prelegerea interactivă, problematizarea, brainstorming-ul
Mijloace de instruire: tablă, cretă / carioci, îndrumări metodice pentru lucrări practice și
de an Nr. 1303(RU), 811 și 2094(MD).
Forme de activitate: frontală
Metode și procedee: explicaţia, studiu de caz, calcule.
Mijloace de instruire: tablă, cretă / carioci, îndrumări metodice pentru lucrări practice și
de an Nr. 1303(RU), 811 și 2094(MD).

Forme de activitate: frontală
Metode și procedee: explicaţia, problematizarea
Mijloace de instruire: internet cu acces la informații deschise, îndrumări metodice
pentru lucrări practice și de an Nr. 1303(RU), 811 și 2094(MD).
Forme de activitate: individuală
6. Obiectivul principal al unității de curs
Formarea unui ansamblu integrat de cunoștințe, abilități și atitudini pentru definirea și descrierea
proceselor de transport și expediție, Utilizarea cunoștințelor de bază pentru explicarea și interpretarea unor
particularități de organizare serviciilor de transport și expediție; aplicarea unor principii și metode de bază pentru
organizarea și gestiunea serviciilor de transport și expediție; elaborarea și evaluarea programelor de efectuare
serviciilor de transport și expediție;
7. Finalitățile de studiu
Studentul va fi capabil să soluționeze corect probleme legate de organizare și gestiune a serviciilor de
transport și expediție.
8. Conţinutul unităţii de curs
5.3.

Lucrarea de an

8.1. Planul tematic și repartizarea orelor de curs teoretic
Conținuturi
1. Incursiune în domeniul serviciilor de transport și expediții
1.1.Istoria și evoluția serviciilor de transport și expediție
1.2. Noțiuni generale privind sfera serviciilor de transport și expediții
1.3.Subieții serviciilor de transport și expediții
1.4. Sistemul serviciilor de transport și expediții
2. Bazele serviciilor de transport și expediții în plan internațional.
2.1 Tipurile raporturilor juridice în sfera serviciilor de transport și expediții
2.2 Contractul de vânzarea - cumpărare
2.3 Organizațiile și convențiile naționale și internaționale de transport
2.4 Convenția cu privire la contractul de transport internaţional de mărfuri pe şosele
2.5 Actele de însoțire a contractelor de transport de marfă
2.6 Organizarea transportului rutier de mărfuri sub control vamal
3 Particularitățile serviciilor de transport și expediții la livrarea mărfurilor cu diferite
moduri de transport
3.1 Operațiunile de transport și expediere a mărfurilor
3.2 Particularitățile operațiunilor de transport și expediție a bunurilor prin diferite moduri de
transport
3.3 Expediția în procesul de transport
3.4 Particularitățile serviciilor de expediție la livrarea mărfurilor către destinație
3.5 Serviciile de transport și expediție a mărfurilor transportate în condiții speciale
3.6 Serviciile de transport și expediții a mărfurilor conteinerizate
4 Organizarea activității expeditorilor în condițiile relațiilor de piață
4.1 Planificarea activității întreprinderii de transport și expediție
4.2 Competitivitatea pe piața serviciilor de transport și expediții
4.3 Formarea veniturilor întreprinderii de transport și expediții
4.4 Planificarea strategică a competitivității
Total ore de curs
8.2. Planul tematic și repartizarea orelor de seminar
Conținuturi
Contractul de vânzarea - cumpărare
Organizațiile și convențiile naționale și internaționale de transport
Convenția cu privire la contractul de transport internaţional de mărfuri pe şosele
Actele de însoțire a contractelor de transport de marfă
Organizarea transportului rutier de mărfuri sub control vamal
Operațiunile de transport și expediere a mărfurilor
Particularitățile operațiunilor de transport și expediție a bunurilor prin diferite moduri de transport
Expediția în procesul de transport
Particularitățile serviciilor de expediție la livrarea mărfurilor către destinație
Serviciile de transport și expediție a mărfurilor transportate în condiții speciale

nr. de ore
zi
f/r
2
2

18
2
2
4
4
4
2

4

16
4

4

2
2
2
4
2
9
2
2
2
3
45

2

12

nr. de ore
zi
fr
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
2
0,25
2
0,25
2
0,5
2
0,5

Serviciile de transport și expediții a mărfurilor conteinerizate
Planificarea activității întreprinderii de transport și expediție
Competitivitatea pe piața serviciilor de transport și expediții
Formarea veniturilor întreprinderii de transport și expediții
Planificarea strategică a competitivității
Total orelor de seminare
Total ore

2
2
2
2
2
30
75

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
14
26

8.3. Bibliografie minimală
1. T. Alcaz, V. Russu, A. Oprea - Tehnologia organizării traficului de mărfuri: Ciclu de prelegeri / Ch.: U.T.M.,
2007, 265 pag.
2. Сханова С. Э. - Транспортно-экспедиционное обслуживание: Учеб. пособие для студ. высш. учеб.
Заведений, М.: Издательский центр «Академия», 2005. - 432 с.
3. Соглашение о международном железнодорожном грузовом сообщении (СМГС)
4. Приложение к СМГС «Технические условия размещения и крепления грузов»
5. Приложение к СМГС «Руководство по накладной ЦИМ/СМГС»
6. Тарифная политика стран – участниц СНГ
7. Международный железнодорожный транзитный тариф
8. Единый транзитный тариф
9. Acord european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi internaţionale pe
şosele (A.E.T.R.)
10. Convenţie referitoare la contractul de transport internaţional de mărfuri pe şosele (CMR)
11. Manual TIR
12. Codul transporturilor rutiere
13. Hotărârea Guvernului RM cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor pentru serviciile de
transportare a călătorilor (pasagerilor) şi bagajelor cu transportul auto
14. Regulamentul transporturilor de mărfuri perisabile, Ministerul transporturilor şi comunicaţiilor, 1999
15. Ordin cu privire la aprobarea Normelor de consum de combustibil şi lubrifianţi în transportul auto, Ministerul
transporturilor şi gospodăriei drumurilor, 2005
16. Regulamentul privind prestării serviciilor de transport şi expediţie, Ministerul transporturilor şi
comunicaţiilor, 1999
17. Proiect de lege privind prestării serviciilor de expediţie
18. Ghid de pregătire pentru agent expediție mărfuri, elaborat ca parte a proiectului CENTRAL
9. Strategii didactice de predare și învățare
Învățarea centrată pe student: prelegeri interactive, lucrare de an, consultaţii.
10.Sugestii pentru activitatea individuală.
Studentul studiază literatura obligatorie; elaborează lucrare de an în conformitate cu sarcina și structura aprobată;
execută sarcinile pentru acasă eliberate la lecțiile practice.
11. Evaluare
11.1. Strategii de evaluare. Examen în scris cu ponderea 0,4 din nota finală. Evaluări curente a cunoștinței
materialului predat, cu ponderea 0,3 din nota finală. Susținerea publică a lucrării de an, cu ponderea 0,3 din nota
finală.
Tip de
Pondere din
Criteri de evaluare
Metode de evaluare
activitate
nota finală
- Redarea corectă a informației de la curs de
- Evaluări curente
Curs
40%
prelegeri
- Examen verbal
- Prezența la activtăți;
- Fișa de prezență
Seminar
30%
- Contribuția la desfășurarea activităților de seminar; - Rezultatele sarcinilor
- Corectitudinea comunicării și prezentării ideilor și
de seminar
a sarcinilor de lucru la seminare
- Evaluări curente
- Susținerea publică a
Lucrarea - Contribuție și creativitate la elaborarea proiectului
30%
de an;
lucrării de an
de an
- Nivelul de prezentare și de răspundere la întrebări
11.2. Standarde minime de performanță
- Realizarea minimală a sarcinilor de lucru pe parcursul activităților didactice (curs și semniar);
- Obţinerea notei minime de „5‖ la fiecare dintre evaluările curente;
- Susținerea lucrării de an elaborate în corespundere cu sarcina;
- Cunoașterea surselor de informație pentru organizarea corectă a activităților de transportare și expediție (acte
normative și acorduri multilaterale).

S.07.A.1.46. MARKETING ŞI LOGISTICĂ
1. Date despre unitatea de curs/modul
Facultatea
Catedra/departamentul
Ciclul de studii
Programul de studiu
Anul de studiu
IV (învăţământ cu frecvenţă la zi)
V (învăţământ cu frecvenţă redusă)

Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi
Departamentul Transporturi
Studii superioare de licenţă, ciclul I
841.1. Tehnologii de operare în transport (auto)
Semest
Tip de
Categoria
Categoria de
rul
evaluare
formativă
opţionalitate
7
S – unitate de curs
O - unitate de curs
E
9
de specialitate
obligatorie

Credite
ECTS
5

2. Timpul total estimat
Total ore în
planul de
învăţământ
150

Din care
Contact direct (zi/fr)
Curs
Lecţii practice
45/14
30/8

Lucrul individual (zi/fr)
Studiul materialului teoretic
75/128

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul
Planul de învăţămînt prevede studiul disciplinelor şi formarea la studenţi a cunoştinţelor şi
abilităţilor, după cum urmează:
a) la disciplinele fundamentale: matematica superioară, statistică, metodele economico-matematice,
microeconomie, macroeconomie şi integrare europeană, dezvoltarea industrială mondială;
b) la discipline generale: tehnologii informaţionale, sisteme informaţionale şi tehnici de
comunicare, limbă străină;
c) la disciplinele socio-umane: filosofia şi logica formării profesionale, managementul resurselor
umane, drept economic, managementul strategic;
d) la disciplinele de specialitate: complexul de transport, transporturile de mărfuri şi persoane,
economia şi dreptul transporturilor, managementul financiar, bazele evidenţei contabile.
Competenţe-cheie transdisciplinare:
Conform
- competenţa de planificare şi organizare a învăţării individuale şi în grup;
competenţelor - competenţa de comunicare argumentată în limba română;
- competenţa de a însuşi şi aplica cunoştinţe din domeniul ştiinţelor şi tehnologiilor în rezolvarea
problemelor specifice disciplinei;
- competenţa de utilizare a instrumentelor digitale şi tehnologiilor informaţionale în activitatea
profesională;
- competenţa de a lucra în echipă, de a accepta şi respecta valorile fundamentale ale democraţiei şi
ale drepturilor omului;
- competenţa de analiză a activităţii în scopul autodezvoltării şi autorealizării personale.
Competenţe profesionale generale:
- utilizarea cunoştinţelor privind metodologia studiilor ştiinţifice;
- întrebuinţarea aptitudinilor de analiză şi sinteză a deciziilor optime, bazate pe criterii de
raţionalitate;
- întrebuinţarea aptitudinilor de modelare şi de simulare pe modele a proceselor şi fenomenelor
economice şi tehnologice.
Conform
planului de
învăţământ

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
Curs
Lecţii pactice

Metode şi procedee: prelegerea interactivă sau povestirea, problematizarea
Mijloace de instruire: tablă, carioci, laptop, proiector, calculator, internet
Forme de activitate: frontală
Metode şi procedee: explicaţia, studiu de caz, discuţia dirijată, exerciţiul,brainstormingul
Mijloace de instruire: tablă, carioci, laptop, proiector, calculator, internet
Forme de activitate: frontală

5. Competenţe specifice acumulate
Competenţe
generale

Unitatea de curs prevede formarea următoarelor competenţe profesionale şi transversale:
CPL2. Organizarea şi gestiunea transportului de mărfuri şi de persoane;
CPL5. Planificarea şi organizarea activităţii de lansare a afacerii pe piaţa serviciilor de transport,
precum şi managementul eficient întreprinderii în conformitate cu prevederile actelor normative
internaţionale şi naţionale
CPL6. Managementul eficient al activităţii economico-financiară în cadrul firmelor de transport şi
expediţie
CT2. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup. Promovarea spiritului de iniţiativă, dialogului,
cooperării, respectului faţă de ceilalţi

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului
Obiectivul
general

Obiectivul principal al disciplinei constă în formarea unui ansamblu integrat de cunoştinţe, abilităţi
şi aptitudini ale studenţilor în scopul îndeplinirii corespunzătoare a atribuţiilor şi sarcinilor
profesionale vizând marketingul şi logistica.

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului
Tematica activităţilor didactice
Tematica orelor de curs teoretic
T1. Esenţa şi evoluţia conceptului de marketing
1. Esenţa conceptului de marketing. Bazele economice şi psihologice ale
marketingului.
2. Istoria marketingului şi evoluţia conceptului de marketing.
3. Caracterul interdisciplinar şi funcţiile marketingului. Etica marketingului.
Perspectivele marketingului.
4. Universalitatea şi specializarea marketingului. Marketingul serviciilor.
Marketingul tranzacţiilor electronice.
5. Marketingul ca filozofie de afaceri. Principiile activităţii de marketing. Noţiuni şi
categorii de bază în marketing.
T2. Mediul de marketing
1. Conceptul şi structura mediului de marketing.
2. Macromediul firmei şi factorii macromediului. Macromediul extern şi
micromediul extern.
3. Micromediul firmei şi factorii micromediului.
4. Scopul, beneficiile şi metodele analizei de marketing.
T3. Piaţa – componentă fundamentală a mediului de marketing
1. Definirea, tipologia şi conţinutul pieţei. Piaţa în amonte şi în aval.
2. Dimensiunile şi dinamica pieţei. Indicatori de estimare şi distribuţia spaţială a
pieţei.
3. Segmentarea pieţei. Principiile şi metodele de segmentare. Alegerea „pieţei ţintă‖.
4. Esenţa şi necesitatea poziţionării în piaţă. Reguli, probleme şi etape de
poziţionare. Cauze de repoziţionare.
T4. Cercetarea de marketing
1. Conceptul, rolul şi domeniile cercetării de marketing.
2. Tipologia cercetărilor de marketing.
3. Organizarea şi desfăşurarea cercetării de marketing. Procesul şi etapele
cercetării de marketing.
4. Metode şi tehnici de cercetare de marketing. Instrumentele cercetării de
marketing. Măsurarea şi scalarea fenomenelor. Eşantionarea.
5. Analiza informaţiilor în cercetările de marketing. Modalităţi de analiză
neparametrică. Modalităţi de analiză parametrică. Analiza Cluster.
T5. Studiul comportamentului consumatorului şi cumpărătorului
1. Definirea şi cercetarea consumului şi a importanţei sale în marketing.
2. Identificarea nevoilor ca elemente determinate ale consumului.
3. Factori de influenţă asupra comportamentului consumatorului.
4. Separarea etapelor procesului de cumpărare
5. Specificul comportamentului consumatorului. Protecţia legislativă a drepturilor
consumatorului.
T6. Politica de marketing. Mix-ul de marketing.
1. Definirea, conţinutul şi rolul politicii de marketing.
2. Strategia de piaţă – nucleul politicii de marketing.
3. Tactici de marketing.
4. Conceptul şi definirea mixului de marketing. Instrumente de marketing-mix.
T7. Politica de produs în mixul de marketing
1. Conţinutul politicii de produs.
2. Produsul în accepţiunea marketingului.
3. Ciclul de viaţă al produsului.
4. Gama de produse şi dimensiunile ei.
5. Înnoirea produselor.
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2

1

2

1

2
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6. Alternative strategice în politica de produs.
T8. Politica de preţ în mixul de marketing
1. Preţul în cadrul mixului de marketing. Esenţa politicii de preţ.
2. Obiectivele politicii de preţ. Coordonatele strategiei de preţ.
3. Strategii în stabilirea preţurilor. Metode de determinare a preţurilor.
T9. Politica de distribuţie
1. Conţinutul şi rolul distribuţiei.
2. Dimensiunile şi categoriile canalelor de distribuţie.
3. Tipologia intermediarilor.
4. Distribuţia fizică a mărfurilor. Strategii de distribuţie.
T10. Politica de promovare
1. Sistemul de comunicaţie al firmei şi activitatea promoţională.
2. Structura activităţii promoţionale.
3. Caracteristicile şi obiectivele publicităţii.
4. Activităţile promoţionale.
T11. Marketingul serviciilor de transport şi activităţilor de service
1.
Particularităţile
pieţei
de
servicii.Esenţa
serviciului.
Specificul marketingului serviciilor.
2. Conţinutul serviciilor de transport. Servicii simple, combinate şi complexe de
transport. Cercetarea pieţei de servicii de transport. Criterii de segmentare a pieţei de
transport. Studiul concurenţei.
3. Organizarea subdiviziunii de marketing la întreprinderea de transport.
Particularităţi de organizăre în întreprinderile mici, medii şi mari.
4. Strategii de marketing specifice serviciilor de transport. Strategii de formare a
pieţei, a marketingului intens, de dezvoltare complexă şi de diversificare.
5. Funcţiile de bază ale service-ului. Principiile service-ului. Organizarea serviceului. Reguli de organizare a service-ului eficient.
T12. Organizarea activităţii de marketing
1. Locul activităţii de marketing în structura organizatorică a întreprinderii.
2. Atribuţii şi sistemul de relaţii ale comportamentului de marketing.
3. Structura organizatorică.
T13. Esenţa şi evoluţia logisticii. Logistica – concept în continuă evoluţie.
1. Istoricul apariţiei şi evoluţia conceptului de logistică. Factorii motori ai
evoluţiei logisticii.
2. Noţiuni şi categorii de bază în logistică. Definirea sistemului logistic.
Conexiunile logisticii cu marketingul.
3. Etape şi niveluri logistice. Caracteristica logisticii funcţie de perioadele istorice
de dezvoltare a pieţei. Efectul economic al logisticii.
4. Funcţiile de producere ale logisticii. Componentele logisticii ( Mix-ul
activităţilor logistice). Rolul logisticii în competitivitatea pe plan internaţional.
T14. Metodologia logisticii. Obiectele managementului logistic.
1. Principiile metodologice ale logisticii.
2. Paradigmele logisticii.
3. Fluxurile - obiecte ale managementului logistic. Caracteristica generală a
fluxurilor materiale, financiare, informaţionale, energetice şi de resurse umane.
4. Structura, caracteristica şi gestiunea sistemelor logistice.
T15. Bazele gestiunii stocurilor
1. Definirea, rolul, obiectivele şi factorii de influenţă a gestiunii stocurilor.
2. Tipologia stocurilor. Elementele şi etapele gestiunii stocurilor.
3. Tipuri, metode şi modele de gestiune a stocurilor. Costuri de gestiune a
stocurilor. Lot economic.
4. Metode de control, utilizate în gestiunea stocurilor. Metoda JIT. Metoda MRP.
Metoda DRP.
5. Sistemul micrologistic KANBAN.
T16. Logistica achiziţiilor si aprovizionării
1. Scopul, sarcinile şi funcţiile logisticii achiziţiilor şi aprovizionării.
2. Organizarea achiziţiilor la întreprinderi. Baza eficienţei economice a logisticii
achiziţiilor. Calitatea achiziţiilor şi recepţia componentelor de aprovizionat. Tendinţe
moderne în achiziţie.
3. Planificarea ca bază a optimizării achiziţiilor. Stabilirea necesarului de
aprovizionat şi elaborarea programului de achiziţie. Metode de achiziţie.
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4. Identificarea, evaluarea şi selecţia furnizorilor. Tenderul ca metodă de achiziţie.
Caracteristici, organizare, desfăşurare şi adoptare a deciziei. Criterii de selecţie a
învingătorului. Încheierea contractului de achiziţie.
T17. Logistica depozitării
1. Utilitatea depozitării. Rolul, sarcinile şi funcţiile depozitelor. Evoluţia
conceptului de depozitare.
2. Tipologia depozitelor. Infrastructuri logistice de depozitare. Probleme de
eficienţă a sistemelor de depozitare.
3. Etapele procesului de depozitare. Organizarea activităţii depozitelor. Procesul
logistic în cadrul depozitului (terminalului).
4. Indicatori de eficienţă a utilizării depozitelor. Raţionalizarea structurii sistemului
de depozitare. Amplasarea depozitelor.
5. Numărul şi dimensiunile (capacităţile) depozitelor întrun sistem logistic.
Amplasarea mărfurilor în depozite. Calculul suprafeţelor de depozitare.
T18. Transporturile în cadrul sistemului logistic
1. Importanţa şi rolul transportului în distribuţia mărfurilor.
2. Tipologia transporturilor. Principalele modalităţi de transport.
Analiza
comparativă a modurilor de transport. Transportul rutier. Transportul intermodal.
3. Evaluarea şi selecţia transportatorilor. Criterii de alegere a transportatorilor.
Stabilirea rutelor optime. Principalele decizii strategice şi operaţionale privind
transporturile.
4. Strategiile de preţ privind transportul mărfurilor. Contracte de transport de
mărfuri.
T19. Logistica de distribuţie
1. Conţinutul, rolul şi funcţiile distribuţiei mărfurilor. Problemele logisticii
distribuţiei.
2. Logistica de distribuţie ca sistem. Proiectarea sistemelor logistice de distribuţie.
Elaborarea unei strategii a canalului de distribuţie.
3. Relaţiile dintre logistică şi marketing. Evoluţia istorică a relaţiilor dintre logistică
şi marketing. Interfaţa dintre logistică şi marketing. Relaţiile dintre logistică şi mixul
de marketing.
4. Relaţiile dintre logistică şi produs. Relaţiile dintre logistică şi preţ. Relaţiile
dintre logistică şi promovare. Relaţiile dintre logistică şi distribuţie.
5. Gestionarea cererii şi planul de distribuţie. Logistica inversă - noua structură de
distribuţie.
T20. Logistica informaţională
1.Conţinutul, scopul şi funcţiile logisticii informaţionale în cadrul sistemului
logistic.
2.Sisteme informaţionale ale managementului logistic.
3.Tipurile de sisteme informaţionale utilizate în logistică.
4.Sistemul informaţional inter-organizaţional.
T21. Logistica financiară
1. Rolul funcţiilor fluxului financiar logistic.
2. Clasificarea fluxurilor financiare logistice.
3. Metoda ‖Forward-Foreward in featuring‖.
4. Logistica riscurilor financiare.
5. Gestiunea riscurilor cu ajutorul coeficientului de suficienţă de capital.
T22. Managementul lanţului de aprovizionare-livrare
1. Definirea managementului logistic. Conceptul de lanţ de aprovizionare – livrare.
2. Factorii de influenţă asupra lanţului de aprovizionare – livrare şi impactul
acestuia asupra strategiilor de dezvoltare a întreprinderii.
3. Tendinţe viitoare în domeniul lanţului de aprovizionare – livrare.
4. Managementul bazei de furnizori.
T23. Organizarea activităţii logistice
1. Stadii ale evoluţiei organizării logistice.
2. Stadiile de agregare funcţională.
3. Stadiile de integrare a proceselor logistice.
4. Restructurarea şi reengineering-ul.
Total prelegeri:
Tematica lecţiilor practice
LP1. Esenţa conceptului de marketing.
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LP2. Metoda S.W.O.T. de analiză a mediului de marketing.
LP3. Tipologia, dimensiunile şi segmentarea pieţei.
LP4. Cercetările de marketing. Sondajul la metodă de cercetare.
LP5. Studiul comportamentului consumatorului.
LP6. Mixul de marketing. Instrumente de marketing-mix.
LP7. Marketingul serviciilor de transport.
LP8. Organizarea activităţii de marketing.
LP9. Mixul activităţilor logistice.
LP10. Obiectele managementului logistic.
LP11. Modelul clasic (Willson) de gestiune a stocurilor.
LP12. Aplicarea metodelor ABC şi XYZ pentru gestiunea stocurilor.
LP13. Optimizarea sistemelor de depozitare.
LP14. Selecţia transportatorului.
LP15. Managementul lanţului de aprovizionare-livrare
Total de laborator:

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
30
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1
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9. Evaluare
Curentă

Examen final
Atestarea 2
30%
40%
Standard minim de performanţă
Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lecţiile practice;
Obţinerea notei minime de „5‖ la fiecare dintre atestări şi lecţiile practice;
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii problematicii marketingului şi logisticii, cu aplicabilitate
teoretică şi practică eficientă în industria transporturilor.
Atestarea 1
30%

10. Sugestii pentru activitatea individuală
Studentul studiază literatura obligatorie; elaborează proiectul de an în conformitate cu sarcina şi structura aprobată;
execută sarcinile pentru acasă eliberate la lecţiile practice; studiază legislaţia şi actele normative ce reglementează
activitatea de transport de persoane; în procesul de executare a practicii în producţie face cunoştinţă cu organizarea
transportului de persoane.

S.07.A.1.47. TRANSPORTURI FEROVIARE
1. Date despre program
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Instituţia de învăţământ superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul general de studii
Domeniul de formare profesională
Programul de studii superioare de licenţă

Universitatea Tehnică a Moldovei
Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi
Transporturi
84 Servicii Transport
841 Servicii Transport
841.1. Tehnologii de operare în transport (auto)

2. Date despre unitatea de curs
Denumirea unităţii de curs
Transporturi feroviare
Volumul de lucru
Credite
Codul
Categoria unităţii de curs
Semestrul, zi/fr
al studentului
(ECTS)
S.07.A.1.47.
150
5
S- de specialitate; A - opționale
7/8
2.2
Tipuri de activităţi:
Ore de contact direct, zi/fr
Studiul individual
a) Prelegeri
45/16
45/74
b) Seminar
30/10
30/50
2.3 Responsabilitatea pentru unitatea de curs
Departamentul
Titularul responsabil
Cadre didactice implicate
Transporturi
Dumitru CEBAN. lector univ.
Vladimir BEJAN, l. u.
2.1

3. Integrarea unităţii de curs în programul de studii superioare de licenţă
Unitatea de curs „Transporturi feroviare‖ este o disciplină obligatorie din componenţa unui bloc de unităţi de curs
orientat spre formarea competenţei profesionale şi transversale prevăzute în planul de învăţământ (anexa 1):
CPL2. Organizarea şi gestiunea serviciilor de transport şi expediţie
CPL4 Proiectarea şi gestionarea sistemelor de transport, lanţurilor şi complexelor logistice
CT2. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup. Promovarea spiritului de iniţiativă, dialogului, cooperării,
respectului faţă de ceilalţi

4. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul
4.1

Conform
planului de
învăţământ

4.2

Conform

competenţelor



Planul de învăţământ asigură parcurgerea disciplinelor şi formarea la studenţii
cunoştinţelor şi abilităţilor după cum urmează: : a) la disciplinele fundamentale matematica superioară, fizica tehnică, studiul şi tehnologia materialelor, ingineria
mecanică, micro - şi macro economie, statistică şi metode economico-matematice; b) la
discipline generale – tehnologii informaţionale şi tehnici de comunicare; c) la disciplinele
socio-umane – managementul resurselor umane, drept economic; d) la disciplinele de
specialitate – construcţia autovehiculelor, complexul de transport, legislaţia de
transporturi.
Competenţe-cheie/transdisciplinare:
- competenţa de planificare şi organizare a propriei învăţări atât individuale, cât şi în
grup;
- competenţa de a comunica argumentat în limba maternă/de stat;
- competenţe de a dobândi şi a aplica cunoştinţe de bază din domeniul matematicii,
ştiinţelor şi tehnologiilor în rezolvarea unor probleme specifice disciplinei;
- competenţe de utilizare a instrumentelor cu funcţie digitală, precum şi folosirea
tehnologiilor informaţionale în activitatea profesională
Competenţe profesionale generale:
- competenţa de planificare şi organizare traficului feroviar de mărfuri și pasageri;
- competenţa de selectare a datelor necesare pentru elaborarea planului compunerii
trenurilor.
- competenţa de alegere a variantei optimale pentru compunerea trenurilor în stație.
- competenţa de executare a planului de mers a trenurilor.
- competenţa de gestionare eficientă a potențialului de tranzitare a întreprinderii din
subordine.
- competenţa de respectare a actelor normative ce reglementează condițiile de muncă a
echipelor de locomotive.
- competenţa de elaborare a planului de lucru pentru sector de cale ferată
- Elaborarea planului de mers a trenurilor. competenţe de a aplica cunoştinţele la
disciplinele de tehnologia materialelor şi mecanica aplicată

5. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
5.1

Prelegeri

5.2

Seminar

Metode şi procedee: prelegerea interactivă, problematizarea, brainstorming-ul
Mijloace de instruire: tablă, carioci, laptop, proiector, internet
Forme de activitate: frontală
Metode şi procedee: explicaţia, studiu de caz, dezbaterea.
Mijloace de instruire: tablă, carioci, laptop, proiector
Forme de activitate: frontală

6. Obiectivul principal al unităţii de curs
Formarea unui ansamblu integrat de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini dobândite de studenţi cu scopul realizării
la nivel calitativ a atribuţiilor şi a sarcinilor profesionale cu privire la organizarea eficientă şi sigură a proceselor
de transportare pe cale ferată a încărcăturilor și pasagerilor în corespundere cu legislaţia în vigoare şi în baza
tehnologiilor moderne.

7. Finalităţile de studiu
Studentul va fi capabil să efectueze activităţi de planificare, organizare şi gestionare a proceselor de transport
feroviar de încărcături și persoane.

8. Conţinutul unităţii de curs
8.1. Planul tematic şi repartizarea orelor de curs teoretic
Conţinuturi
1. Tehnologia de servire în stațiile tehnice a trenurilor tranzit și a celor ce vin în
descompunere

1.1. Deservirea trenului tranzit
1.2. Deservirea trenului cu triere
2. Planul grafic de activitate al stației (pe parcursul a 24 de ore)
2.1. Planul grafic
2.2. Indicatorii planului grafic
3. Planul compunerii trenurilor
3.1. Condiţiile separării curentelor de vagoane pentru trenuri directe şi marșrute.
3.2. Stabilirea factorilor ce influențează rezultatul economic al Planului compunerii trenurilor.
3.3. Metoda analitică de calculare a variantei optimale a P.C.T.
3.4. Metoda „absolută‖ de calculare a variantei optimale a P.C.T.
4. Planul de mers al trenurilor
4.1. Cerințele regulamentului exploatării tehnice impuse planului de mers
4.2. Conținutul și clasificarea planului de mers
4.3. Elementele planului de mers
4.4. Potențialul de tranzitare
4.5. Tehnologia elaborării planului de mers
5. Sistemul de deservire a trenurilor cu locomotive
5.1. Deservirea trenurilor cu locomotive.
5.2. Sistema de organizare a muncii şi odihnei echipelor.
5.3. Coordonarea Planului de Mers cu procesul tehnologic de deservire a locomotivelor în depoul
de domiciliu și de întoarcere.
6. Normativele tehnice în transportul feroviar
6.1. Noțiunea normativelor tehnice în transportul feroviar
6.2. Indicatorii cantitativi și calitativi
7. Parcuri de vagoane
6.1. Parcuri de vagoane
6.2. Indicatorii exploatării vagoanelor
8. Parcul de locomotive
8.1. Clasificarea parcurilor de locomotive
8.2. Indicatorii (indicii) exploatării locomotivelor
8.3. Calculul parcului necesar de locomotive
9. Sistemul de dispecer
9.1. Organizarea lucrărilor de distribuire a vagoanelor la staţiile intermediare.
9.2. Metodele de distribuire a vagoanelor cu trenurile locale, locomotive - dispecer, trenuri
directe.
9.3. Planul-grafic a lucrărilor de distribuire a vagoanelor pe sector de cale ferată.

nr. de ore
zi

fr

2

0,5

4

1

4

2

3

1,5

4

1,5

2

2

2

1,5

4

2

4

2

9.4. Elaborarea diagramei curentelor de vagoane locale.
10. Analiza activității căilor ferate
10.1. Noțiunea și necesitatea analizei activității căilor ferate
10.2. Metoda analizei activității căilor ferate
10.3. Obiectele analizei activității căilor ferate
11. Traficul de pasageri
11.1. Traficul de pasageri
11.2. Planificarea traficului de pasageri

4

1,5

2

0,5

Total ore 45

16

7.2. Planul tematic şi repartizarea orelor de seminar
Conţinuturi

nr. de ore
zi
2
2
4
2
2
4
2
2
2
4
4
30

f. r.
0,5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,5
10

LP1. Tehnologia de servire în stațiile tehnice a trenurilor tranzit și a celor ce vin în descompunere
LP2. Planul grafic de activitate al stației (pe parcursul a 24 de ore)
LP3. Planul compunerii trenurilor
LP4. Planul de mers al trenurilor
LP5. Sistemul de deservire a trenurilor cu locomotive
LP6. Normativele tehnice în transportul feroviar
LP7. Parcuri de vagoane
LP8. Parcul de locomotive
LP9. Sistemul de dispecer
LP10. Analiza activității căilor ferate
LP11. Traficul de pasageri
Total ore
8.3. Bibliografie minimală
1. В.А. Кудрявцев, Управление движением на железнодорожном транспорте, Маршрут, Москва 2003г.
2. М.С. Боровикова, Организация движения на железнодорожном транспорте, Маршрут, Москва 2003г.
3. Viorel Simuţ, Management strategic în transportul feroviar, Publiferom, Bucureşti 2000.
4. В.Г. Шубко, Железнодорожные станции и узлы, Маршрут, Москва 2002г.
5. V.Bejan Organizarea circulației feroviare, Chișinău 2013
6. Vladimir Bejan, Îndrumar pentru rezolvarea problemelor şi lucrărilor practice, Bălţi 2010
7. Vladimir Bejan, Îndrumar pentru elaborarea proiectelor de curs, Bălţi 2010.

9. Strategii didactice de predare şi învăţare
Învăţarea centrată pe student: prelegeri interactive, inclusiv cu utilizarea cursurilor electronice (în sistemul
Moodle), lucrări practice, proiect de an, consultaţii.

10. Evaluare
Curentă
Examen final
Atestarea 2
30%
40%
Standard minim de performanţă
Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lecţiile practice;
Obţinerea notei minime de „5‖ la fiecare dintre atestări şi lecţiile practice;
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii problematicii marketingului şi logisticii, cu
aplicabilitate teoretică şi practică eficientă în industria transporturilor.
Atestarea 1
30%

11. Sugestii pentru activitatea individuală
Studentul studiază literatura obligatorie; elaborează proiectul de an în conformitate cu sarcina şi structura
aprobată; execută sarcinile pentru acasă eliberate la lecţiile practice; studiază legislaţia şi actele normative ce
reglementează activitatea de transport de persoane; în procesul de executare a practicii în producţie face
cunoştinţă cu organizarea transportului de persoane.

Stagii de practică
S.02.O.1.48. PRACTICA DE INIŢIERE
1. Date despre unitatea de curs/modul
Facultatea
Catedra/departamentul
Ciclul de studii
Programul de studii
Anul de studiu
I (învăţămînt cu frecvenţă la zi);
II (învăţămînt cu frecvenţă
redusă)

Inginerie Industrială, Mecanică şi Transporturi
Transporturi
Studii superioare de licenţă, Ciclul I
841.1. Tehnologii de operare în transport (auto)
Tip de
Categoria
Categoria de
Semestrul
evaluare
formativă
opţionaitate
2
S – unitate O - unitate de
E
de curs de
curs
4
specialitate
obligatorie

Credite ECTS
3

2. Timpul total estimat
Total ore în
planul de
învăţămînt
90

Din care
Ore auditoriale
Curs
Seminare
-

Lucru individual
90

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul
Conform
planului de
învăţămînt
Conform
competenţelor

Matematică, Fizică, Studiul şi tehnologia materialelor Microeconomia, Ingineria mecanică,
Studiul şi tehnologia materialelor, Filosofia şi logica formării profesionale
Studenţii vor face cunoştinţă cu organizarea şi managementul
şi persoane la nivel de organizaţie/organizaţie

transportului rutier de mărfuri

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
Curs
Activităţi
practice
individuale

Pentru prezentarea materialului teoretic în salaa de curs este nevoie de tablă, cretă, opţional de
calculator şi proiector. Nu se admit întîrzieri, încălcări a disciplinei în timpul cursului
Studenţii vor face cunoştinţă în condiţii de activitate a întgreprinderii de transport cu
operaţiunile tehnologice de organizare a managementului întreprinderii/firmei/SRL;
organizarea traficului de mărfuri, documentele necesare pentru conducătorii auto.

5. Competenţe specifice acumulate
Competenţe
profesionale

Competenţe
transversale

CPL1 Utilizarea conceptelor, principiilor, fenomenelor, metodologiilor din aria ştiinţilor
exacte, tehnologice, economice, sociale, umanitare pentru rezolvarea unor sarcini specifice
ingineriei transporturilor.
CPL3. Planificarea, organizarea şi gestionarea exploatării tehnice a mijloacelor de transport
CPL5. Planificarea, organizarea şi gestionarea transporturilor multimodale, internaţionale,
serviciilor vamale şi de expediţii în conformitate cu prevederile actelor normative internaţionale
şi naţionale
CT1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale de inginer în cadrul
propriei strategii de muncă calificată şi eficientă
CT2. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup. Promovarea spiritului de iniţiativă, dialogului,
cooperării, respectului faţă de ceilalţi

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului
Obiectivul
general
Obiectivele
specifice

Formarea ăndemînărilor în condiţiile activităţii unităţilor de transport publice/private a
organizării şi managementului transportului auto de mărfuri şi persoane
Să înţeleagă şi să însuşească structura unităţii de transport la toate nivelurile manageriale şi
regulile de comportament, noţiuni a proceselor transportului de mărfuri şi persoane, cerinţele
privind protecţia muncii, regulile sanitare şi antiincendiare.
Să însuşească şi să capete deprinderi practice temeinice privind specificul operaţiunilor de
organizare a transportului de mărfuri şi persoane,
Să capete îndemînări de îndeplinire a fişelor de tarfic.

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului
Tematica activităţilor didactice

Tematica activităţilor individuale
T1. Introducere. Scopul şi conţinutul practicii de iniţiere. Noţiuni de bază privind
ingineria şi managementul transporturilor, expediţiilor de mărfuri, transportului de
pasageri.Particularităţile transporturilor.
T2.Locul şi rolul transporturilor în economia naţională şi însistemul relaţiilor
economice internaţionale. Importanţa şi particularităţile procesului de producţie în
transporturi. Importanţa şi rolul transporturilor în economia naţională şi în sistemul
relaţiilor economice internaţionale.Particularităţile procesului de producţie în
transporturi.
T3. Strategiile ramurii de transport. Aspectul strategic al transportului. Implicaţiile
comerciaale, Implicaţiile tehnice. Implicaţiile economice.
T4. Dezvoltarea transportului rutier. Elemente constitutive ale transportului rutier.
Procesul de transport auto (elemente componente şi organizarea acestuia.)
Organizarea procesului de transport auto de mărfuri. Tipuri şi mersuri folosite în
organizarea circulaţiei. Piaţa tarnsporturilor şi expeditorii de marfă.
T5.Convenţii şi acorduri internaţionale care reglementează organizarea
transporturilor internaţionale rutiere. Confederaţiaa Europeană a Miniştrilor de
transport (CEMT). Utilizarea autorizaţiilor CEMT. Comvenţia vamală referitoare la
transportul internaţional al mărfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R. Descrierea şi
reguli referitoare la utilizarea carnetului T.I.R, Convenţia referitoare la contractul de
transport de mărfuri pe şosele .
T6.Managementul în activitatea de transport. Exercitarea funcţiilor
managementului în activitatea de transport rutier. Sistemul de management al
companiilor de tarnsport rutier. Managementul ca sursă de bază a creşterii efiicenţei.
T7. Actualele problemele transportului rutier. Siguranţa traficului rutier.
Ecologizarea transportului rutier. Fiabilitatea mijloacelor de transport. Securitatea şi
sănătatea muncii în ramura de transport.
T8. Întreprinderi de transport şi expediţie moderne. Excursii la întreprinderi
specializate în transportul de mărfuri, de persoane, logistică şi expediţii. Întelnirii cu
specialiştii practici din ramură.
Total prelegeri

Numărul de ore
învăţământ
învăţământ
cu frecvenţă
cu frecvenţă
redusă

6

6

12

12

6

6

12

12

12

12

12

12

12

12

18

18

90

90

8. Referinţe bibliografice
Principale

1. Budică Ion, Dogdan Andrei Budică. Managementul transporturilor şi expediţiilor de mărfuri.
– Craiova, edit. Universitaria, 2012. – 248 p.
2. Caraiani Gheorge, Cazacu Cornel. Transporturi expediţii internaţionale.- Bucureşti: Ed.
Ecponomică, 1995. – 447 p.
3. Caraiani Gheorghe, Pricină Lucian. Transporturi şi expediţii rutiere. - Bicireşti: Ed. „ Lumina
Lex‖, 2002. – 540 p.
4. Caraiani Gheorghe. Logistica transporturilor. – Bucureşti: Edit. Universitară, 2008. – 352 p.
5. Caraiani Gheorghe.Transporturi şi expediţii rutiere. – Bucureşti: Edit. Universitară, 2012. –
474 p.
6. Caraiani Gheorghe, Pricină Lucian, Cuşută Cristian, Fulger Aurelia ş. A. Marchetingul şi
managementul în activitatea de transporturi. – Bucureştu: Lumina, 2002. – 522 p.
7. Cicerone Ionescu Managementul mediului. ISO 14001:2004. Calea către excelenţă. Bucureşti: Ed. Economică, 2005. – 300 p.
8. Codul Vamal al Republicii Moldova. – Chişinău, 2008. – 95 p.
9. Costin Lianu. Managementul strategiilor de export la nivel naţional, sectorial şi regional. Bucureşti: Ed. Economică, 2008- . 159 p.
10. Manual TIR. Convenţia vamală relativă la transportul internaţional de mărfuri sub acoperirea
carnetelor TIR (Convenţia TIR din 1975). – New York şi Geneva: Naţiunile Unite, 2005. –
291 p.
11. Valentina Niţă. Managementul sistemelor de transport. – Iaşi:Edit. Tehnopres, 2009. – 125 p.
12. Cecilia Pop, Viorel Pop. Management şi dezvoltare. – Iaşi: Edit. Tipo Moldova, 2007. –
292p.

Suplimentare

13. Popa Ioan, Radu Filip. Management internaţional. – Bucureşti: Ed. Economică, 1999. – 280
p.
14. Corneliu Russu, Mihail Dumirescu, George Pleşoianu. Calitatea managementului Firmei.
Evaluare şi întreţinere. - Bucureşti: Ed. Economică, 2008. – 272 p.
1. Nicolescu Ovidiu, Verboncu Ion. Managementul organizaţiei. - Bucureşti: Ed. Economocă,
2007. – 646 p.
2. Alols Gherguţ. Management general şi strategic în educaţie. – Iaşi: Ed. Polirom, 2007. – 229
p.
3. Zlate Mielu. Tratat de psihologie organizaţional–managerială. – Iaşi: Ed. Polirom, 2007,
Volumul al II-lea, 2007. – 673 p.
4. Radu Stanciu, Beazrice Balgu. Managementul şi psihologia organizaţiilor. – Bucureşti:
Politehnica Press, 2011. – 191 p.

9. Evaluare
Evaluare curentă
Atestarea I

Atestarea II

Examen final

100%
Standard minim de performanţă
Prezenţa şi activitatea la lecţii;
Demonstrarea la evaluarea finală cunoaşterii a rolului întreprinderilor de transport și expediție în economie
naţională şi pentru dezvoltarea relaţiilor internaţionale, problemelor actuale ale ramurii de transport.

S.04.O.1.49. PRACTICA TEHNOLOGICĂ
1. Date despre program
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Instituţia de învăţămînt superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul general de studii
Domeniul de formare profesională
Programul de studii superioare de licenţă

Universitatea Tehnică a Moldovei
Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi
Transporturi
84 Servicii Transport
841 Servicii Transport
841.1. Tehnologii de operare în transport (auto)

2. Date despre unitatea de curs
Denumirea unităţii de curs
Practica tehnologică
Volumul de lucru
Credite
Codul
Categoria unităţii de curs
Semestrul, zi/fr
al studentului
(ECTS)
S.04.O.1.49.
90
3
S- de specialitate; O - obligatorie
4/6
2.2
Tipuri de activităţi:
Ore de contact direct
Studiul individual, zi/fr
Stagiu de practică
90
2.3 Responsabilitatea pentru unitatea de curs
Departamentul
Titularul responsabil
Cadre didactice implicate
Transporturi
Cotruţă Ion, lect.univ.
Bivol Elena, lect.univ.
2.1

3. Integrarea unităţii de curs în programul de studii superioare de licenţă
Stagiu de practică tehnologică este componenta unui bloc de unităţi de curs orientat spre formarea competenţei
profesionale şi transversale prevăzute în planul de învăţământ (anexa 1):
CPL1 Utilizarea conceptelor, principiilor, fenomenelor, metodologiilor din aria ştiinţilor exacte, tehnologice,
economice, sociale, umanitare pentru rezolvarea unor sarcini specifice ingineriei transporturilor.
CPL2. Organizarea şi gestiunea serviciilor de transport şi expediţie
CPL5. Planificarea, organizarea şi gestionarea transporturilor multimodale, internaţionale, serviciilor vamale şi
de expediţii în conformitate cu prevederile actelor normative internaţionale şi naţionale
CT1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale de inginer în cadrul propriei strategii de
muncă calificată şi eficientă
CT2. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup. Promovarea spiritului de iniţiativă, dialogului, cooperării,
respectului faţă de ceilalţi

4. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul
4.1

Conform
planului de
învăţământ

4.2

Conform
competenţelor

Planul de învăţămînt asigură parcurgerea disciplinelor şi formarea la studenţii
cunoştinţelor şi abilităţilor după cum urmează: : a) la disciplinele fundamentale matematica superioară, fizica tehnică, studiul şi tehnologia materialelor, ingineria
mecanică, micro- şi macro economie, statistică şi metode economico-matematice; b) la
discipline generale – tehnologii informaţionale şi tehnici de comunicare; c) la disciplinele
socioumane – managementul resurselor umane, drept economic; d) la disciplinele de
specialitate – construcţia autovehiculelor, complexul de transport, transporturi de
mărfuri, legislaţia de transporturi.
Competenţe-cheie/transdisciplinare:
- competenţa de planificare şi organizare a propriei învăţări atât individuale, cât şi în
grup;
- competenţa de a comunica argumentat în limba maternă/de stat;
- competenţe de a dobândi şi a aplica cunoştinţe de bază din domeniul matematicii,
ştiinţelor şi tehnologiilor în rezolvarea unor probleme specifice disciplinei;
- competenţe de utilizare a instrumentelor cu funcţie digitală, precum şi folosirea
tehnologiilor informaţionale în activitatea profesională
Competenţe profesionale generale:
- competenţe de a aplica cunoştinţele la disciplinele de macro şi microeconomie,
precum şi a metodelor economico-matematice în transport;
- competenţe de a aplica cunoştinţele geografiei transporturilor la nivel naţional,
european şi internaţional;
- competenţe de a aplica cunoştinţele despre structura şi funcţionarea complexului de
transport naţional şi internaţional;
- competenţe de a aplica cunoştinţele la disciplinele de management general,
operaţional şi a resurselor umane;

- competenţe de a dobândi şi a aplica cunoştinţele de drept de stat şi legislaţie în
domeniul transportului rutier;
- competenţe de a aplica cunoştinţele la disciplinele de tehnologia materialelor şi
mecanica aplicată;
- competenţe de a aplica cunoştinţele la tehnologia şi organizarea transport de mărfuri;
- competenţe de a aplica cunoştinţele în protecţia mediului ambiant.
5. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
Studenţii sunt repartizaţi la practică în baza contractului dintre Universităţii Tehnice a Moldovei (UTM) şi
întreprinderea respectivă. Repartizarea se confirmă prin ordinul rectorului UTM. Stagiu de practica se realizează pe
parcursul de trei săptămâni. Perioada concretă de desfăşurare a practicii se stabileşte prin ordinul Rectorului UTM în
parte pentru fiecare an de studii şi formă de învăţământ.
6. Obiectivul principal al unităţii de curs
Consolidarea şi aprofundarea cunoştinţelor, căpătate pe parcursul studiilor la disciplinele de specializare. Formarea la
studenţi capacităţilor practice de lucru în organizaţiile de profil. Dezvoltarea aptitudinilor pentru lucrul analitic, practic
şi de creativ.
7. Finalităţile de studiu
In procesul practicii la întreprindere studentul trebuie să însuşească ordinea de aplicare a actelor legislative în vigoare,
modalităţi de organizare proceselor de transport rutier şi să efectueze analiză a rezultatelor activităţii întreprinderii.
8. Conţinutul unităţii de curs
8.1 Conţinuturi
1.Dispoziţii de organizare stagiului de practică
1.1. Scopul şi programul practicii de tehnologice;
1.2. Evidenţa activităţilor în perioada practicii;
1.3. Structura şi volumul raportului pentru perioada de stagiu;
1.4. Termenul de prezentare a raportrului şi regulamentul evaluării activităţii studentului pe
perioada staguilui;
1.5. Instructaj general cu privitor la securitatea activităţii vitale (securitatea şi igiena muncii,
măsuri antiincendiare)
2. Caracteristica generală a întreprinderii de transport
2.1. Scurt istoric şi amplasarea (adresa);
2.2. Forma de proprietate şi organizatorico-juridică, regimul de muncă;
2.3. Structura organizaţională şi funcţiilr personalului de management;
2.4. Misiune şi obiectivele;
2.5. Profilul, lista serviciilor de transport oferite şi parametrii generale de activitate
2.6. Regulamentul intern de funcţionare ale unităţii economice
3. Managementul resurselor umane
3.1. Analiza personalului întreprinderii după categorii, profesiuni şi specialităţi;
3.2. Angajarea şi recrutarea personalului;
3.3. Funcţiile şi obligaţiunile personalului;
3.4. Reciclarea şi perfecţionarea cadrelor;
3.5. Politica salarială la întreprindere;
3.6. Dezvoltarea socială a colectivului şi motivarea personalului
4.Caracteristica şi mentenanţa parcului rulant
4.1. Structura şi capacităţile tehnice a parcului rulant;
4.2. Caracteristica bazei tehnico-materială şi perspectivele dezvoltării;
4.3. Modalitatea de mentenanţă a parcului rulant şi
4.4. Sistemul de aprovizionarea tehnico-materială la întreprindere;
4.5. Funcţiile serviciului de exploatare tehnică a parcului rulant
5. Organizarea procesului de transportare
5.1. Nomenclatura, clasificarea şi caracteristica încărcăturilor transportate;
5.2. Tehnologii de transportare aplicate la întreprindere;
5.3. Organizarea lucrărilor de încărcare-descărcare;
5.4. Modaliţăţi de interacţiune cu clienţi;
5.5. Reglementări naţionale şi internaţionale de organizare transporturilor rutiere;
5.6. Sistemul de autorizare a proceselor de transportare;
5.7. Documentaţie pentru efectuarea procesului de transport;
5.8. Procedeile vamale;

nr. de ore
zi

fr

2

2

10

10

12

12

12

12

24

24

5.9. Ordinea de admitere a conducătorilor auto la linie şi emisiei automobilelor la rută;
5.10. Indicatorii şi indicii de exploatare parcului rulant.
6. Gestionarea traficului de mărfuri
6.1. Proiectarea traseului de transportare;
6.2. Sisteme informaţionale de gestionare traficului utilizate la întreprindere;
6.3. Monitorizarea regimului de lucru şi de odihnă a conducătorilor auto la linie;
6.4. Sistemul de măsuri pentru asigurarea securităţii în traficul rutier.
7. Managementul general
7.1. Planificarea programului anual de transpot rutier;
7.2. Caracteristica principalilor furnizori şi concurenţi;
7.3. Funcţiile serviciului de comerţ;
7.4. Lucrul cu clienţi;
7.5. Plănuirea şi evidenţa operativă/calendaristică a serviciilor de transport prestate.
8. Managementul calităţii serviciilor de transport la întreprindere
8.1. Analiza calităţii serviciilor de transport,
8.2. Analiza sistemului de mentenanţă a mijloacelor de transport;
8.3. Sistemul de control şi asigurarea calităţii activităţii întreprinderii.
Total ore

12

12

12

12

6

6

90

90

8.2 Bibliografie minimală
1. Budică Ion, Dogdan Andrei Budică. Managementul transporturilor şi expediţiilor de mărfuri. – Craiova, edit.
Universitaria, 2012. – 248 p.
2. Burduş Eugen, Gheorghiţa Căprărescu. Fundamentele managementului organizaţiei. – Bucureşti: Ed.
Economică, 1999. – 912 p.
3. Caraiani Gheorghe, Pricină Lucian. Transporturi şi expediţii rutiere. - Bicireşti: Ed. „ Lumina Lex‖, 2002. –
540 p.
4. Caraiani Gheorghe. Logistica transporturilor. – Bucureşti: Edit. Universitară, 2008. – 352 p.
5. Caraiani Gheorghe.Transporturi şi expediţii rutiere. – Bucureşti: Edit. Universitară, 2012. – 474 p.
6. Codul Vamal al Republicii Moldova. – Chişinău, 2008. – 95 p.
7. Hrişcev Eugeniu. Managementul firmei. – Chişinău: Complexul editorial-poligrafic al A.S.E.M., 1998. – 398
p.
8. Manual TIR. Convenţia vamală relativă la transportul internaţional de mărfuri sub acoperirea carnetelor TIR
(Convenţia TIR din 1975). – New York şi Geneva: Naţiunile Unite, 2005. – 291 p.
9. Valentina Niţă. Managementul sistemelor de transport.– Iaşi:Edit. Tehnopres, 2009. – 125 p.
10. Corneliu Russu, Mihail Dumirescu, George Pleşoianu. Calitatea managementului firmei. Evaluare şi
întreţinere. - Bucureşti: Ed. Economică, 2008. – 272 p.

9. Strategii organizaţionale
Conţinutul stagiului de practică să fie realizat în comun de către student, responsabil de la instituţia de învăţămînt
şi de un specialist cu experienţă profesională , responsabilă de la întreprindere.

10.Sugestii pentru activitatea individuală.
Studentul la stagiul de practică activează în corespundere cu regulamentul intern de activitate a
întreprinderii, studiază legislaţia şi actele normative ce reglementează activitatea de transport.

11. Evaluare
11.1. Strategii de evaluare
Tip de
Pondere din
Criteri de evaluare
Metode de evaluare
activitate
nota finală
Stagiu de
- Nivelul de realizare scopului şi conţinuturilor
- Susţinerea publică
100%
practică
stagiului de practică;
raportului de
- Comportamentul la întreprindere, corectitudinea
practică
comunicării, lucrul în grup şi acel de voluntar
11.2. Standarde minime de performanţă
- Realizarea obiectivului stagiului de practică;
- Cunoaşterea, operarea şi aplicarea tehnologiilor şi modalităţilor de organizare şi gestionare a transporturilor
rutiere

S.06.O.1.50. PRACTICA ÎN PRODUCŢIE
1. Date despre program
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Instituţia de învăţămînt superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul general de studii
Domeniul de formare profesională
Programul de studii superioare de licenţă

Universitatea Tehnică a Moldovei
Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi
Transporturi
84 Servicii Transport
841 Servicii Transport
841.1. Tehnologii de operare în transport (auto)

2. Date despre unitatea de curs
Denumirea unităţii de curs
Practica în producţie
Volumul de lucru
Credite
Codul
Categoria unităţii de curs
Semestrul, zi/fr
al studentului
(ECTS)
S.06.O.1.50
90
3
S- de specialitate; O - obligatorie
6/8
2.2
Tipuri de activităţi:
Ore de contact direct, zi/fr
Studiul individual
Stagiu de practică
90
2.3 Responsabilitatea pentru unitatea de curs
Departamentul
Titularul responsabil
Cadre didactice implicate
Transporturi
Voloşcenco Galina, dr., conf.un.
Bivol Elena, lect.univ.
2.1

3. Integrarea unităţii de curs în programul de studii superioare de licenţă
Stagiu de practică în producţie este componenta unui bloc de unităţi de curs orientat spre formarea competenţei
profesionale şi transversale prevăzute în planul de învăţământ (anexa 1):
CPL1 Utilizarea conceptelor, principiilor, fenomenelor, metodologiilor din aria ştiinţilor exacte, tehnologice,
economice, sociale, umanitare pentru rezolvarea unor sarcini specifice ingineriei transporturilor.
CPL2. Organizarea şi gestiunea serviciilor de transport şi expediţie
CPL5. Planificarea, organizarea şi gestionarea transporturilor multimodale, internaţionale, serviciilor vamale şi
de expediţii în conformitate cu prevederile actelor normative internaţionale şi naţionale
CT1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale de inginer în cadrul propriei strategii de
muncă calificată şi eficientă
CT2. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup. Promovarea spiritului de iniţiativă, dialogului, cooperării,
respectului faţă de ceilalţi

4. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul
4.1

Conform
planului de
învăţămînt

4.2

Conform
competenţelor

Planul de învăţămînt asigură parcurgerea disciplinelor şi formarea la studenţii
cunoştinţelor şi abilităţilor după cum urmează: a) la disciplinele fundamentale matematica superioară, micro- şi macro economie, dezvoltarea industrială mondială,
statistică, metode economico-matematice; managementul general; b) la discipline
generale – sisteme informaţionale şi tehnici de comunicare, protecţia muncii şi a
mediului ambiant; c) la disciplinele socioumane – managementul resurselor umane,
drept economic, managementul strategic; d) la disciplinele de specialitate – complexul de
transport, construcţia autovehiculelor, transporturi de mărfuri, transporturi de persoane,
bazele evidenţei contabile în transporturi, mentenanţa mijloacelor de transport,
managementul financiar economia şi dreptul transportului rutier.
Competenţe-cheie/transdisciplinare:
- competenţa de planificare şi organizare a propriei învăţări atât individuale, cât şi în
grup;
- competenţa de a comunica argumentat în limba maternă/de stat;
- competenţe de a dobândi şi a aplica cunoştinţe de bază din domeniul matematicii,
ştiinţelor şi tehnologiilor în rezolvarea unor probleme specifice disciplinei;
- competenţe de utilizare a instrumentelor cu funcţie digitală, precum şi folosirea
tehnologiilor informaţionale în activitatea profesională
Competenţe profesionale generale:
- competenţe de a aplica cunoştinţele la disciplinele de macro şi microeconomie, precum
şi a metodelor economico-matematice în transport;
- competenţe de a aplica cunoştinţele geografiei transporturilor la nivel naţional,
european şi internaţional;
- competenţe de a aplica cunoştinţele despre structura şi funcţionarea complexului de
transport naţional şi internaţional;

- competenţe de a aplica cunoştinţele la disciplinele de management general, operaţional
şi a resurselor umane;
- competenţe de a dobândi şi a aplica cunoştinţele de drept de stat şi legislaţie în
domeniul transportului rutier;
- competenţe de a aplica cunoştinţele la disciplinele de tehnologia materialelor şi
mecanica aplicată;
- competenţe de a aplica cunoştinţele la tehnologia şi organizarea transport de mărfuri;
- competenţe de a aplica cunoştinţele în protecţia mediului ambiant.

5. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
Studenţii sunt repartizaţi la practică în baza contractului dintre Universităţii Tehnice a Moldovei (UTM) şi
întreprinderea respectivă. Repartizarea se confirmă prin ordinul rectorului UTM. Stagiu de practica se realizează pe
parcursul de trei săptămâni. Perioada concretă de desfăşurare a practicii se stabileşte prin ordinul Rectorului UTM în
parte pentru fiecare an de studii şi formă de învăţământ.

6. Obiectivul principal al unităţii de curs
Consolidarea şi aprofundarea cunoştinţelor, căpătate pe parcursul studiilor la disciplinele de specializare. Formarea la
studenţi capacităţilor practice de lucru în organizaţiile de profil. Dezvoltarea aptitudinilor pentru lucrul analitic, practic
şi de creativ.

7. Finalităţile de studiu
In procesul practicii la întreprindere studentul trebuie să însuşească ordinea de aplicare a actelor legislative în vigoare,
modalităţi de organizare proceselor de transport rutier şi să efectueze analiză a rezultatelor activităţii întreprinderii.

8. Conţinutul unităţii de curs
8.1. Conţinuturi
1. Aspectele organizatorice
1.1. Scopul şi programul stagiului de practică în producţie;
1.2. Evidenţa activităţilor în perioada practicii;
1.3. Structura şi volumul dării de seamă pentru perioada de stagiu;
1.4. Termenul de prezentare a raportrului şi regulamentul evaluării activităţii studentului pe
perioada staguilui;
1.5. Instructaj general cu privitor la securitatea activităţii vitale (securitatea şi igiena muncii,
măsuri antiincendiare)
2. Caracteristica generală a întreprinderii de transport
2.1. Scurt istoric şi amplasarea (adresa);
2.2. Forma de proprietate şi organizatorico-juridică, regimul de muncă;
2.3. Structura organizaţională şi funcţiilr personalului de management;
2.4. Misiune şi obiectivele;
2.5. Profilul, lista serviciilor de transport oferite şi parametrii generale de activitate
3. Procesul de planificare, comunicare şi primire a deciziei
3.1. Planificarea stratefică şi operativă a procesului de prestare a serviciilor;
3.2. Eficacitatea comunicărilor în organizaţie;
3.3. Bariere în procesul comunicării şi idei de perfecţionare a sistemului de comunicare;
3.4. Procesul şi participarea lucrătorilor în primire a deciziilor
4. Managementul activităţii de transport
4.1. Planificarea programului anual de transpot rutier;
4.2. Caracteristica principalilor furnizori şi concurenţi;
4.3. Funcţiile serviciului de comerţ;
4.4. Lucrul cu clienţi;
4.5. Plănuirea şi evidenţa operativă/calendaristică a serviciilor de transport prestate
4.6. Calculul programului de producer e pentru întreprindere de transport şi expediţie
5. Evidenţa contabilă şi managementul financiar
5.1. Reglementarea normativă a contabilităţii şi sisteme de organizare a acesteia
5.2. Documentarea operaţiilor economice
5.3. Aspectele fiscale ale afacerii
5.4. Rapoartele financiare de bază şi modul de întocmire a formelor statistice financiare.
5.5. Caracteristica fondurilor fixe şi cerculante
5.6. Sursele principale de finanţare
5.7. Structura, calculul şi analiza costului de preţ pentru servicii de transport prestate
5.8. Gestiunea financiară a întreprinderii

nr. de ore
zi

fr

2

2

4

4

10

10

12

12

12

12

6. Studiul şi analiza activităţii economice a întreprinderii
6.1. Poziţii întreprinderii pe peaţa serviciilor de transport autoahtonă şi regională;
4.2. Constituirea relaţiei dintre clienţi şi întreprindere, încheierea contractelor de vânzarecumpărare cu parteneri autoahtoni şi străini
12
12
6.3. Analiza eficienţei activităţii economice a întreprinderii şi în mod special a serviciilor de
transport rutier;
6.4. Analiza SWOT a întreprinderii
6.5. Direcţii de dezvoltare şi de perfecţionare activităţii întreprinderii
7. Activitatea de marketing în cadrul firmei
7. 1. Strategii de marketing
7.2. Promovarea firmei şi ofertei sale
10
10
7.3. Gestionarea calităţii serviciilor de transport
7.4. Politica tarifară
7.5. Planul de marcheting în companiile de transport rutier
8. Remunerarea muncii
8.1. Organizarea muncii la întreprinderi de transport şi de logistică
8.2. Principii, forme şi sisteme de renumerare a muncii
8.3. Remunerarea muncii a conducătorilor de autocamioane
6
6
8.4. Remunerarea muncii a conducătorilor de autobuze
8.5. Remunerarea muncii la staţii service auto
8.6. Managementul recompensărilor
9. Siguranţa activităţii vitale umane
9.1.Organizarea activităţii de siguranţă traficului rutier
9.2. Starea condiţiilor de lucru ale personalului întreprinderii;
6
6
9.3. Principalele cauze şi prevenirea traumatizmului;
9.4. Măsuri pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi protecţia mediului în cadrul
întreprinderii.
10. Strategii de transport
10.1. Rolul transportului internaţional în economia naţională.
6
6
10.2. Politica Europeană în domeniul transporturilor.
10.3. Strategia de transport şi logistică în Republica Moldova pe perioada 2015 - 2022.
11. Reglementări internaţionale organizarea transporturilor internaţionale rutiere
11.1. Confederaţia Europeană a Miniştrilor de Transport (CEMT).
11.2. Utilizarea autorizaţiilor CEMT.
11.3. Convenţia vamală referitoare la transportul internaţional al mărfurilor sub
6
6
acoperirea carnetelor T.I.R.
11.4. Descrierea şi reguli referitoare la utilizarea carnetului T.I.R
11.5. Convenţia referitoare la contractul de transport de mărfuri pe şosele .
12. Managementul calităţii serviciilor de transport la întreprindere
12.1. Analiza calităţii serviciilor de transport,
4
4
12.2. Analiza sistemului de mentenanţă a mijloacelor de transport;
12.3. Sistemul de control şi asigurarea calităţii activităţii întreprinderii.
Total ore
90
90
8.2. Bibliografie minimală
1. S. Kant „Îndrumări metodice privind proiectarea de diplomă‖.UTM. - Chişinău 2000.
2. Alcaz T. Managementul Transporturilor Auto Internaţionale de mărfuri.-UTM, Chişinău, 2002.
3. Alcaz T. Marketing în serviciile de transport . – UTM, Chişinău, 2003.
4. Alcaz T., Russu V., Oprea A., - Managementul Transporturilor. Ciclu de prelegeri, Partea I şi II. - U.T.M.,
Chişinău, 2006.
5. Lepădatu Marin. Transportul rutier de mărfuri periculoase. Vol. I. – Miercurea-Ciuc: Ed. Institutului de
Formare Profesională în Transporturi Rutiere. Alutus S.A. Miercurea-Ciuc, 2003.
6. Lepădatu Marin. Transportul rutier de mărfuri periculoase. Vol. II. - Miercurea-Ciuc: Ed. Institutului de
Formare Profesională în Transporturi Rutiere. Alutus S.A. Miercurea-Ciuc, 2003.
7. Caraiani Gheorghe. Logistica transporturilor. – Bucureşti: Edit. Universitară, 2008. – 352 p.
8. Caraiani Gheorghe.Transporturi şi expediţii rutiere. – Bucureşti: Edit. Universitară, 2012. – 474
9. Codul Vamal al Republicii Moldova. – Chişinău, 2008. – 95 p.
10. Hrişcev Eugeniu. Managementul firmei. – Chişinău: Complexul editorial-poligrafic al A.S.E.M., 1998. – 398
p.
11. Manual TIR. Convenţia vamală relativă la transportul internaţional de mărfuri sub acoperirea carnetelor TIR
(Convenţia TIR din 1975). – New York şi Geneva: Naţiunile Unite, 2005.

12. Valentina Niţă. Managementul sistemelor de transport.– Iaşi:Edit. Tehnopres, 2009. – 125 p.
13. Corneliu Russu, Mihail Dumirescu, George Pleşoianu. Calitatea managementului firmei. Evaluare şi
întreţinere. - Bucureşti: Ed. Economică, 2008. – 272 p.

9. Strategii organizaţionale
Conţinutul stagiului de practică să fie realizat în comun de către student, responsabil de la instituţia de învăţămînt
şi de un specialist cu experienţă profesională , responsabilă de la întreprindere.

10.Sugestii pentru activitatea individuală.
Studentul la stagiul de practică activează în corespundere cu regulamentul intern de activitate a
întreprinderii, studiază legislaţia şi actele normative ce reglementează activitatea de transport.

11. Evaluare
11.1. Strategii de evaluare
Tip de
Pondere din
Criteri de evaluare
Metode de evaluare
activitate
nota finală
Stagiu de
- Nivelul de realizare scopului şi conţinuturilor
- Susţinerea publică
practică
stagiului de practică;
raportului de
100%
- Comportamentul la întreprindere, corectitudinea
practică
comunicării, lucrul în grup şi acel de voluntar
11.2. Standarde minime de performanţă
- Realizarea obiectivului stagiului de practică;
- Cunoaşterea, operarea şi aplicarea tehnologiilor şi modalităţilor de organizare şi gestionare a transporturilor
de mărfuri

S.08.O.1.51. PRACTICA DE DOCUMENTARE LA PROIECTUL DE LICENŢĂ
ŞI ELABORAREA PROIECTULUI DE LICENŢĂ
1. Date despre program
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Instituţia de învăţământ superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul general de studii
Domeniul de formare profesională
Programul de studii superioare de licenţă

Universitatea Tehnică a Moldovei
Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi
Transporturi
84 Servicii Transport
841 Servicii Transport
841.1. Tehnologii de operare în transport (auto)

2. Date despre unitatea de curs
2.1

Denumirea unităţii de curs

Codul

Volumul de lucru
al studentului

S.08.O.1.51

750

2.2

2.3

Tipuri de activităţi:
a) Selectarea, studierea şi
sistematizarea materialelor pentru PL
la practica de documentare
b) Elaborarea şi susţinerea proiectului
de licenţă
Responsabilitatea pentru unitatea de curs
Departamentul
Transporturi

Practica de documentare la PL şi elaborarea
proiectului de licenţă
Credite
Categoria unităţii de
Semestrul, zi/fr
(ECTS)
curs
S- de specialitate;
25
8/10
O - obligatorie
Ore de contact direct, zi/fr
Studiul individual
-

60 (2 săptămâni)

-

690

Titularul responsabil

Cadre didactice
implicate
Conducătorii proiectelor
de licenţă

Victor CEBAN, conf.univ.,dr.

3. Integrarea unităţii de curs în programul de studii superioare de licenţă
Unitatea de curs ― Practica de documentare la PL şi elaborarea proiectului de licenţă‖ este o unitate de curs de
specialitate obligatorie din componenţa unui bloc de unităţi de curs orientat spre formarea competenţei
profesionale şi transversale prevăzute în planul de învăţământ (anexa 1):
CPL1 Utilizarea conceptelor, principiilor, fenomenelor, metodologiilor din aria ştiinţilor exacte, tehnologice,
economice, sociale, umanitare pentru rezolvarea unor sarcini specifice ingineriei şi managementului în
transporturi
CPL2 Organizarea şi gestiunea transportului rutier de mărfuri şi de persoane
CPL3 Planificarea, organizarea şi gestionarea exploatării tehnice a autovehiculelor
CPL4 Proiectarea şi organizarea traficului rutier durabil, sigur şi ecologic
CPL5 Planificarea şi organizarea activităţii de lansare afacerii pe piaţa serviciilor de transport rutier, precum şi
managementul eficient întreprinderii în conformitate cu prevederile actelor normative internaţionale şi naţionale
CPL6 Gestiunea eficientă activităţii economico-financiară a întreprinderilor de transport auto
CT1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale de inginer în cadrul propriei strategii de
muncă calificată şi eficientă
CT2. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup. Promovarea spiritului de iniţiativă, dialogului, cooperării,
respectului faţă de ceilalţi
CT3. Autoevaluarea nevoii de formare profesională continuă în scopul inserţiei pe piaţa muncii şi al adaptării la
dinamica cerinţelor acesteia şi pentru dezvoltarea personală şi profesională. Utilizarea eficientă a abilităţilor
lingvistice şi a cunoştinţelor de tehnologia informaţiei şi comunicării

4. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul
4.1

Conform
planului de
învăţământ

Planul de învăţămînt asigură parcurgerea disciplinelor şi formarea la studenţii
cunoştinţelor şi abilităţilor după cum urmează: a) la disciplinele fundamentale matematica superioară, micro- şi macro economie, dezvoltarea industrială mondială,
statistică, metode economico-matematice; managementul general; b) la discipline
generale – sisteme informaţionale şi tehnici de comunicare, protecţia muncii şi a
mediului ambiant; c) la disciplinele socioumane – managementul resurselor umane,
drept economic, managementul strategic; d) la disciplinele de specialitate – complexul

4.2

Conform
competenţelor

de transport, construcţia autovehiculelor, transporturi de mărfuri, transporturi de
persoane, bazele evidenţei contabile în transporturi, mentenanţa mijloacelor de
transport, managementul financiar economia şi dreptul transportului rutier.
Competenţe-cheie/transdisciplinare:
- competenţa de planificare şi organizare a propriei învăţări atât individuale, cât şi în
grup;
- competenţa de a comunica argumentat în limba maternă/de stat;
- competenţe de a dobândi şi a aplica cunoştinţe de bază din domeniul matematicii,
ştiinţelor şi tehnologiilor în rezolvarea unor probleme specifice disciplinei;
- competenţe de utilizare a instrumentelor cu funcţie digitală, precum şi folosirea
tehnologiilor informaţionale în activitatea profesională
Competenţe profesionale generale:
- competenţe de a aplica cunoştinţele la disciplinele de macro şi microeconomie,
precum şi a metodelor economico-matematice în transport;
- competenţe de a aplica cunoştinţele geografiei transporturilor la nivel naţional,
european şi internaţional;
- competenţe de a aplica cunoştinţele despre structura şi funcţionarea complexului de
transport naţional şi internaţional;
- competenţe de a aplica cunoştinţele la disciplinele de management general,
operaţional şi a resurselor umane;
competenţe de a dobândi şi a aplica cunoştinţele de drept de stat şi legislaţie în domeniul
transportului rutier.

5. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional
5.1

Practica de
documentare la
PL

5.2

Elaborarea
proiectului de
licenţă

Metode şi procedee: explicaţia, asistarea la efectuarea practicii de documentare,
dezbaterea.
Mijloace de instruire: baza tehnică productivă a întreprinderii auto unde este efectuată
practica, documentaţia tehnică şi tehnologică respectivă.
Forme de activitate: în grup sau individual
Metode şi procedee: explicaţia, problematizarea
Mijloace de instruire: materialele obţinute la practica de documentare, literatura tehnică
şi tehnologică, internet cu acces la informaţii deschise
Forme de activitate: individuală

6. Obiectivul principal al unităţii de curs
Formarea unui ansamblu integrat de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini dobândite de studenţi în scopul realizării la
nivelul calitativ a atribuţiilor şi a sarcinilor profesionale cu privire la elaborarea proiectelor de organizare
transporturilor rutiere precum şi demonstrarea eficacităţii economice a proiectelor elaborate prin determinarea
indicatorilor tehnico-economici respectivi.

7. Finalităţile de studiu
Studentul va fi capabil să efectueze activităţi de elaborare a proiectelor de organizare transporturilor rutiere şi
multimodale, de perfecţionare activităţii economice a întreprinderilor de transport, de lărgire serviciilor de
transport prestate.

8. Conţinutul unităţii de curs
8.1. Planul tematic şi repartizarea orelor
Conţinuturi
PRACTICA DE DOCUMENTRE LA PL
(2 săptămâni)
Generalităţi
1. Scopul şi conţinutul practicii de documentare la PL. Întocmirea caietului de sarcini la practica
de documentare.
2. Instructaj general privind securitatea şi sănătatea în muncă. Regulile interne ale unităţii
economice respective
1. Caracteristica generală a întreprinderii de transport
2.1. Scurt istoric şi amplasarea (adresa);
2.2. Forma de proprietate şi organizatorico-juridică, regimul de muncă;
2.3. Structura organizaţională şi funcţiilr personalului de management;
2.4. Misiune şi obiectivele;

nr. de ore
zi
fr

4

4

12

12

2.5. Profilul, lista serviciilor de transport oferite şi parametrii generale de activitate
2. Caracteristica şi mentenanţa parcului rulant
2.1. Structura şi capacităţile tehnice a parcului rulant;
2.2. Caracteristica bazei tehnico-materială şi perspectivele dezvoltării;
2.3. Modalitatea de mentenanţă a parcului rulant şi
2.4. Sistemul de aprovizionarea tehnico-materială la întreprindere;
2.5. Funcţiile serviciului de exploatare tehnică a parcului rulant
3. Organizarea procesului de transportare
3.1. Nomenclatura, clasificarea şi caracteristica încărcăturilor transportate;
3.2. Tehnologii de transportare aplicate la întreprindere;
3.3. Organizarea lucrărilor de încărcare-descărcare;
3.4. Modaliţăţi de interacţiune cu clienţi;
3.5. Reglementări naţionale şi internaţionale de organizare transporturilor rutiere;
3.6. Sistemul de autorizare a proceselor de transportare;
3.7. Documentaţie pentru efectuarea procesului de transport;
3.8. Procedeile vamale;
3.9. Ordinea de admitere a conducătorilor auto la linie şi emisiei automobilelor la rută;
3.10. Indicatorii şi indicii de exploatare parcului rulant.
4. Managementul activităţii de transport
4.1. Planificarea programului anual de transpot rutier;
4.2. Caracteristica principalilor furnizori şi concurenţi;
4.3. Funcţiile serviciului de comerţ;
4.4. Lucrul cu clienţi;
4.5. Plănuirea şi evidenţa operativă/calendaristică a serviciilor de transport prestate
4.6. Calculul programului de producer e pentru întreprindere de transport şi expediţie
5. Studiul şi analiza activităţii economice a întreprinderii
5.1. Poziţii întreprinderii pe peaţa serviciilor de transport autoahtonă şi regională;
5.2. Constituirea relaţiei dintre clienţi şi întreprindere, încheierea contractelor de vânzare-cumpărare cu
parteneri autoahtoni şi străini
5.3. Analiza eficienţei activităţii economice a întreprinderii şi în mod special a serviciilor de
transport rutier;
5.4. Analiza SWOT a întreprinderii
5.5. Direcţii de dezvoltare şi de perfecţionare activităţii întreprinderii

10

10

14

14

10

10

10

10

ELABORAREA PROIECTULUI DE LICENŢĂ
Generalităţi: scopul, obiectivele şi conţinutul proiectului de licenţă. Întocmirea caietului de sarcini
4
4
la proiectului de licenţă.
1. Partea analitică a proiectului de licenţă
50
50
2. Compartimentul de proiectare
400
400
3. Perfecţionarea managementului sistemului de transport
50
50
4. Siguranţa traficului rutier. Securitatea şi sănătatea muncii.
50
50
5. Compartimentul economic
100
100
6. Concluzii şi recapitulare
6
6
7.Definitivarea finală a proiectului, obţinerea semnăturilor necesare
18
18
8. Susţinerea preliminară a proiectului, admiterea la susţinerea publică
6
6
9. Susţinerea publică a proiectului de licenţă
6
6
Total ore 750
750
8.2. Bibliografie minimală
11. Budică Ion, Dogdan Andrei Budică. Managementul transporturilor şi expediţiilor de mărfuri. – Craiova, edit.
Universitaria, 2012. – 248 p.
12. Burduş Eugen, Gheorghiţa Căprărescu. Fundamentele managementului organizaţiei. – Bucureşti: Ed.
Economică, 1999. – 912 p.
13. Caraiani Gheorghe, Pricină Lucian. Transporturi şi expediţii rutiere. - Bicireşti: Ed. „ Lumina Lex‖, 2002. –
540 p.
14. Caraiani Gheorghe. Logistica transporturilor. – Bucureşti: Edit. Universitară, 2008. – 352 p.
15. Caraiani Gheorghe.Transporturi şi expediţii rutiere. – Bucureşti: Edit. Universitară, 2012. – 474 p.
16. Codul Vamal al Republicii Moldova. – Chişinău, 2008. – 95 p.
17. Hrişcev Eugeniu. Managementul firmei. – Chişinău: Complexul editorial-poligrafic al A.S.E.M., 1998.–398p.

18. Manual TIR. Convenţia vamală relativă la transportul internaţional de mărfuri sub acoperirea carnetelor TIR

(Convenţia TIR din 1975). – New York şi Geneva: Naţiunile Unite, 2005. – 291 p.
19. Valentina Niţă. Managementul sistemelor de transport.– Iaşi:Edit. Tehnopres, 2009. – 125 p.

9. Strategii didactice de predare şi învăţare
Învăţarea centrată pe student: consultaţii.

10.Sugestii pentru activitatea individuală.
Studentul studiază literatura obligatorie; elaborează proiectul de licenţă în conformitate cu caiet de sarcini şi
structura aprobată; studiază şi aplică legislaţia şi actele normative ce reglementează activitatea de transport,
proiectarea tehnologică şi organizaţională a proceselor de transport; studiază şi aplică metodele de apreciere a
eficacităţii economice realizării proiectelor legate cu perfecţionarea activităţii a întreprinderii de transport.

11. Evaluare
11.1. Strategii de evaluare. Susţinerea publică a proiectului de licenţă. Nota finală pentru proiectare se va
calcula ca media ponderată a notelor pentru evaluările curente şi va fi ca parte componentă a notei finale pentru
susţinerea proiectului de licenţă cu ponderea de 0,25. Studenţii cu nota medie mai mică de 5 pentru evaluările
curente la etapa proiectării, nu se vor admite la susţinerea proiectului de licenţă şi se vor exmatricula pentru
nereuşita cu repetarea proiectării cu tema nouă în următorul an de studii.
Tip de
Pondere din
Criterii de evaluare
Metode de evaluare
activitate
nota finală
- Prezenţa la activităţi;
- Fişa de prezenţă
Practica de
- Contribuţia la desfăşurarea activităţilor de
- Rezultatele
documentare
practică de documentare;
sarcinilor la practica
10%
- Corectitudinea comunicării şi prezentării
de documentare
ideilor şi a sarcinilor de lucru la efectuarea
practicii de documentare
- Prezenţa la consultaţii
- Evaluări curente
Elaborarea
- Susţinerea publică a
proiectului de - Contribuţie şi creativitate la elaborarea
90%
proiectului de licenţă
proiectului de licenţă
licenţă
11.2. Standarde minime de performanţă
- Realizarea minimală a sarcinilor de lucru pe parcursul executării proiectului de licenţă;
- Cunoaşterea tehnologiei, organizării şi managementului transporturilor rutiere şi serviciilor de expediţie.

Discipline de specialitate opţionale II "Servicii logistice de transport"
S.04.A.2.42. LOGISTICA GLOBALĂ ŞI INTEGRALĂ
1. Date despre unitatea de curs / modul
Facultatea
Catedra/departamentul
Ciclul de studii
Programul de studiu
Anul de studiu
II (învăţământ cu frecvenţă)
III (învăţământ cu frecvenţă
redusă)

Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi
Departamentul Transporturi
Studii superioare de licenţă, ciclul I
841.1 Tehnologii de operare în transport (auto)
Tip de
Categoria
Categoria de
Semestrul
evaluare
formativă
opţionalitate
S – unitate de
A - unitate
2
E
curs de
de curs
1
specialitate
opțională

Credite
ECTS
4

2. Timpul total estimat
Total ore în
planul de
învăţământ
120

Din care
Ore auditoriale
Curs
Lecții practice
30 (10)
30 (8)

Lucrul individual
Studiul materialului teoretic
60 (102)

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs / modul
Planul de învățămînt prevede studiul disciplinelor și formarea la studenți a cunoştinţelor
şi abilităților, după cum urmează:
a) la disciplinele fundamentale: matematica superioară,
statistică, microeconomie,
macroeconomie și integrare europeană, dezvoltarea industrială mondială;
b) la discipline generale: tehnologii informaționale, sisteme informaționale și tehnici de
comunicare, limbă străină;
c) la disciplinele socio-umane: filosofia și logica formării profesionale, managementul
resurselor umane, drept economic, strategic;
d) la disciplinele de specialitate: complexul de transport, transporturile de mărfuri și
persoane, economia și dreptul transporturilor.
Competențe-cheie transdisciplinare:
Conform
- competența de planificare și organizare a învățării individuale și în grup;
competenţelor - competența de comunicare argumentată în limba română;
- competența de a însuși și aplica cunoștințe din domeniul științelor și tehnologiilor în
rezolvarea problemelor specifice disciplinei;
- competența de utilizare a instrumentelor digitale și tehnologiilor informaționale în
activitatea profesională;
- competența de a lucra în echipă, de a accepta și respecta valorile fundamentale ale
democrației și ale drepturilor omului;
- competența de analiză a activității în scopul autodezvoltării și autorealizării personale.
Competențe profesionale generale:
- utilizarea cunoștințelor privind metodologia studiilor științifice;
- întrebuințarea aptitudinilor de analiză și sinteză a deciziilor optime, bazate pe criterii de
raționalitate;
- întrebuințarea aptitudinilor de modelare și de simulare pe modele a proceselor și
fenomenelor economice și tehnologice.
Conform
planului de
învăţământ

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
Curs
Lecții pactice

Metode și procedee: prelegerea interactivă sau povestirea, problematizarea
Mijloace de instruire: tablă, carioci, laptop, proiector, calculator, internet
Forme de activitate: frontală
Metode și procedee: explicaţia, studiu de caz, discuția dirijată, exercițiul,brainstormingul
Mijloace de instruire: tablă, carioci, laptop, proiector, calculator, internet
Forme de activitate: frontală

5. Competenţe specifice acumulate
Competenţe
generale

Unitatea de curs prevede formarea următoarelor competenţe profesionale şi transversale:
CPL2. Organizarea și gestiunea serviciilor de transport și expediție.
CPL5. Planificarea, organizarea și gestionarea transporturilor multimodale, internaționale,
serviciilor vamale și de expediții în conformitate cu prevederile actelor normative
internaționale și naționale.

CT1. Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale de inginer în cadrul
propriei strategii de muncă calificată și eficientă.

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului
Obiectivul general

Obiectivul principal al disciplinei constă în formarea unui ansamblu integrat de
cunoștințe, abilități și aptitudini dobândite de studenți în scopul realizării la nivelul
calitativ a atribuțiilor și a sarcinilor profesionale cu privire la businessul și
administrarea afacerilor în industria transporturilor.

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului
Tematica activităţilor didactice
Tematica orelor de curs teoretic
T1. Organizarea pieței globale de servicii de transport
1.1. Importanța pieței de servicii de transport pentru economia mondială.
1.2. Stadiul actual și perspectivele dezvoltării pieței globale de servicii de
transport.
1.3. Noțiuni de bază ale pieței globale de servicii de transport:
provider,operator.
1.4. Clasificarea serviciilor de transport.
1.5. Segmentarea peței globale de transport.
1.6. Transporturi comerciale și operaționale. Principiile organizării pieței de
servicii pentru diferite genuri de transport.
1.7. Convenții internaționale și interstatale privind organizarea pieței de
transport.
1.8. Principiile Organizației Internaționale a Comerțului (OIC) și
transporturile globale.
T2. Tendințe de dezvoltare a infrastructurii sistemelor globale de
transport intermodal
2.1. Definirea sistemului de transport combinat - multimodal - mixt.
2.2. Rolul determinant al sistemelor de transport multimodal în evoluția
sistemului global de transport.
2.3. Tehnologii combinate ale infrastructurii în nodurile globale de
transport.
2.4. Stadiul și evoluția infrastructurii nodurilor
de transbordare globale.
2.5. Crearea și dezvoltarea infrastructurii terestre a porturilor internaționale.
2.6. Sistemele de transport naval al fluviilor mari.
T3. Coridoarele globale de transport
3.1. Starea actuală și caracteristica de transport a strâmtorilor globale.
3.2. Coridorul global de transport "Est-Vest".
3.3. Importanța și dezvoltarea canalului Panama pentru sistemul global de
transport.
3.4. Rolul canalului Suez în formarea fluxurilor globale de transport.
3.5. Istoria creării canalului Nicaragua.
T4. Sistemele de transport combinat ale Europei și Americii
4.1. Sistemele de transport combinat în Europa.
4.2. Sistemele de transport ale țărilor riverane Mării Mediterane și Mării
Negre.
4.3. Perspectivele dezvoltării terminalelor de containere în Europa.
4.4. Tendințe de dezvoltare a infrastructurii de terminale în America.
4.5. Infrastructura transportului terestru rutier și feroviar în America.
4.6. Coridoarele de transport din America.
T5. Sisteme euroasiatice de transport combinat
5.1. Dezvoltarea flotei mondiale de containere.
5.2. Crearea și dezvoltarea coridoarelor paneuropene de transport global.
5.3. Sistemul de transport combinat al coridoarelor internaționale de
transport nr.9, nr.2 și nr.1.
5.4. Sistemul de transport combinat al coridorului internațional de transport
"Nord-Sud".
5.5. Starea și dezvoltarea infrastructurii transportului combinat al

Numărul de ore
învăţământ
învăţământ cu
cu frecvenţă
frecvenţă
redusă

4

1

4

1

3

1

4

1

3

1

porturilor Mării Negre.
T6. Caracteristica providerilor serviciilor de transport
6.1. Tipologia providerilor și operatorilor de transport. Companii cunoscute
de transport.
6.2. Tipologia expeditorilor de transport și variantele de jurisdicție a lor.
6.3. Operatorii de terminale. Business-ul de agent, broker și intermediar în
transporturi.
6.4. Operatorii de servicii conexe. Companii integratoare. Providerii 3PL în
sistemele de transport.
6.5. Structura tipică a organizațiilor din businessul de transport. Licențierea
și autorizarea în piața de servicii de transport.
6.6. Indicatorii principali caracteristici businesului de transport.
6.7. Companii lider în piața globală de servicii de transport în toate genurile
de transport.
T7. Concurența și interacțiunea în piața globală de servicii de transport
7.1. Noțiuni și definiții caracteristice concurenței în piața globală de
servicii de transport.
7.2. Instrumente de bază ale concurenței. Situația monopolurilor și
oligopolurilor în piața globală de servicii de transport. Concurența neloială în
activitățile de transport.
7.3. Interacțiunea operatorilor de transport.
7.4. Tipologia uniunilor de provideri de servicii de transport. Asociații ale
operatorilor de transport.
T8. Principii fundamentale ale tehnologiilor logistice de transport
8.1. Conceptul de elaborare a tehnologiilor logistice de transport în țările
europene.
8.2. Clasificarea și terminologia tehnologiilor logistice de transport.
8.3. Scopul și particularitpțile funcționale ale centrelor logistice de transport
comodal.
T9. Strategii și metode de stabilire și regementare a costurilor serviciilor
logistice
9.1. Sistemul de metode de formare a prețurilor. serviciilor logistice.
Practica internațională și europeană.
9.2. Modele de bază ale prețului și tarifului. Aplicarea acestora pentru
indetificarea soluțiilor logistice eficiente.
9.3. Strategii de formare a prețurilor. Modificarea tarifelor serviciilor.
9.4. Rolul reglementării de către stat a costurilor serviciilor logistice.
Măsuri antimonopol.
Total prelegeri:

4

2

4

1

2

1

2

1

30

10

2

0,5

2
2

0,5
0,5

2
2
2
2
2
2
2
2
2

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

2

0,5

2

1

Tematica lecțiilor practice
LP1. Stadiul actual și perspectivele dezvoltării pieței globale de servicii de
transport.
LP2. Segmentarea peței globale de servicii de transport.
LP3. Rolul sistemelor de transport multimodal în evoluția sistemului global de
transport.
LP4. Tehnologii combinate ale infrastructurii în nodurile globale de transport.
LP5. Dezvoltarea infrastructurii terestre a porturilor internaționale.
LP6. Coridoarele globale de transport
LP7. Sistemele de transport combinat ale Europei
LP8. Sistemele de transport combinat ale Americii
LP9. Sisteme euroasiatice de transport combinat
LP10. Caracteristica providerilor serviciilor de transport
LP11. Indicatorii principali caracteristici businesului de transport.
LP12. Concurența în piața globală de servicii de transport. Instrumente de bază
ale concurenței.
LP13. Scopul și particularitpțile funcționale ale centrelor logistice de transport
comodal.
LP14. Sistemul de metode de formare a prețurilor serviciilor logistice. Practica

internațională și europeană.
LP15. Rolul reglementării de către stat a costurilor serviciilor logistice. Măsuri
antimonopol.
Total de laborator:

2

0,5

30

8

8. Referinţe bibliografice
Principale

1. Raicu S., Sisteme de transport. Academia de Știinte Tehnice din România. - București :
Editura AGIR, 2007., - 484 p.
2. Horseling M.,. Legislația și politicile în domeniul transporturilor : Armonizarea legislației
Republicii Moldova cu standardele UE. Chișinău: Policolor, 2010., - 326 p.
3. Ilies L., Sistemul de transport containerizat. Cluj-Napoca: Dacia, 1988., - 300 p.
4. Rusnac I., Transport intermodal. Academia de Transporturi, Informatică și Comunicații. Chisinau: Evrica, 2004., - 192 p.
5. Seminar Proiectul IM7Danube. Concepte intermodale în transporturi : Lucrările seminarului
Proiectul IM7Danube, 14 iulie 2006; Academia de Știinte Tehnice din România. - București:
Editura AGIR, 2006., - 235 p.
6. Ursu G., Logistica formala a transportului feroviar : Indrumator de proiect. Timisoara:
Mirton, 2003., - 87 p.
7. Alcaz T., Organizarea expediţiilor rutiere. Suport la cursul de prelegeri „Tehnologia
organizării traficului de mărfuri‖. Chisinau: U.T.M., 2004., - 88 p.
8. Ceban V.,Transportul multimodal: Set de lucrari practice : Indrumar metodic., Chisinau:
U.T.M., 2012. – 39 p.
9. Герами В.Д., Колик А.В., Управление транспортным системами. - М.: Юрайт,2015,-510
с.
10. Кокин A.C., Левиков Г.А., Транспортно-экспедиторские услуги при международной
перевозке грузов. - М.: Инфотропик Медиа, 2011. - 555 с.
11. Прокофьева Т.А., Сергеев В.И. Логистические центры в транспортной системе
России. - М.: Экономическая газета,2012. -524 с.
12. Липсиц И.В., Ценообразование. - М.: Юрайт, 2012. - 399 с.

9. Evaluare
Curentă

Examen final
Atestarea 2
30%
40%
Standard minim de performanţă
Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lecțiile practice;
Obţinerea notei minime de „5‖ la fiecare dintre atestări şi lecțiile practice;
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoașterii problematicii marketingului și logisticii, cu
aplicabilitate teoretică și practică eficientă în industria transporturilor.
Atestarea 1
30%

S.06.A.2.43. TRANSPORTURI MULTIMODALE
1. Date despre program
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Instituţia de învăţămînt superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul general de studii
Domeniul de formareprofesională
Programul de studii superioare de licenţă

Universitatea Tehnică a Moldovei
Inginerie Mecanică, Industrială şiTransporturi
Transporturi
84 Servicii Transport
841 Servicii Transport
841.1. Tehnologii de operare în transport (auto)

2. Date despre unitatea de curs
Denumireaunităţii de curs
Transporturi multimodale
Volumul de lucru
Credite
Codul
Categoria unităţii de curs
Semestrul, zi / fr
al studentului
(ECTS)
150
5
S – specialitate opţionale II
6/7
S.06.A.2.43.
2.2
Tipuri de activităţi:
Ore de contact direct, zi/fr
Studiul individual
a)Prelegeri
45 / 8
45 / 45
b) Seminar
30 / 14
30 / 83 – proiect de an
2.3 Responsabilitatea pentru unitatea de curs
Departamentul
Titularul responsabil
Cadre didactice implicate
Transporturi
Hotineanu A., lect.univ.
Ceban D., lect.univ.
2.1

3. Integrarea unităţii de curs în programul de studiisuperioare de licenţă
Unitatea de curs „Transporturi multimodale‖ este o disciplină obligatorie, componentă a unui bloc de unităţi de
curs orientat spre formarea competenţei profesionale şi transversale prevăzute în planul de învăţământ (anexa 1):
CPL2. Organizarea şi gestiunea serviciilor de transport şi expediţie
CPL4 Proiectarea şi gestionarea sistemelor de transport, lanţurilor şi complexelor logistice
CPL5. Planificarea, organizarea şi gestionarea transporturilor multimodale, internaţionale, serviciilor vamale şi de
expediţii în conformitate cu prevederile actelor normative internaţionale şi naţionale

4. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul
4.1

4.2

Planul de învăţămînt asigură studiul disciplinei şi formarea la studenţi a cunoştinţelor şi
abilităţilor după cum urmează: a) la discipline fundamentale – microeconomie,
macroeconomia şi integrarea europeană, statistica şi metode economico-matematice,
dezvoltarea industrială mondială; b) la discipline generale – tehnologii informaţionale şi
tehnici de comunicare; c) la discipline socio-umane – managementul resurselor umane,
filosofia şi logica formării profesionale, drept economic; d) la discipline de specialitate –
transportul rutier, complexul de transport, legislaţia de transport.
Conform
Competenţe-cheie transdisciplinare:
competenţelor - Competenţa de planificare şi organizare a propriei învăţări atît individual, cît şi în grup;
- Competenţa de a comunica argumentat în limba maternă/de stat;
- Competenţe de a dobîndi şi a aplica cunoştinţe de bază din domeniul managementului
general, operaţional şi strategic în rezolvarea unor prodleme specifice disciplinei;
- Competenţe de utilizare a instrumentelor cu funcţie digitală, precum şi folosirea
tehnologiilor informaţionale în activitatea profesională;
- Competenţe de a lucra în echipă, de a accepta şi a respecta valorile fundamentale ale
democraţiei şi a drepturilor omului;
- Competenţe de gîndire critică asupra activităţii sale în scopul autodezvoltării continue şi
autorealizării personale;
- Competenţe de toleranţă în receptarea valorilor interculturale.
Conform
planului de
învăţămînt

5. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
5.1

Prelegeri

5.2

Seminar

Metode şi procedee: prelegerea interactivă, problematizarea, brainstorming-ul
Mijloace de instruire: tablă, carioci, laptop, proiector, internet
Forme de activitate: frontală
Metode şi procedee: explicaţia, studiu de caz, dezbaterea.
Mijloace de instruire: tablă, carioci, laptop, proiector
Forme de activitate: frontală

6. Obiectivul principal al unităţii de curs
Formarea unui ansamblu integrat de cunoştinţe, abilităţi şi aptitudini dobîndite de studenţi în scopul
realizarii la nivel calitativ a atribuţiilor şi a sarciniilor profesionale în domeniul transporturilor multimodale.

7. Finalităţile de studiu
Studentul va fi capabil să efectueze activităţi de promovare a unor modele, metode şi instrumente utilizate
în transporturile multimodale care să extindă capacitatea întreprindrilor de transport pentru a obţine, menţine şi
ameliora performanţele economice şi să orienteze managementul în direcţia creşterii performanţei
întreprinderii/organizaţiei.

8. Conţinutul unităţii de curs
8.1. Planul tematic şi repartizarea orelor de curs teoretic
Conţinuturi
Tema 1. Introducere
1.1.Rolul transporturilor în economia naţională
1.2.Particularităţile transporturilor
Tema2. Principii de bază ale transportului multimodal
2.1. Modurile de transport existente
2.2. Noţiuni generale şi caracteristica transportului multimodal
2.3. Avantajele transportului multimodal
Tema 3. Transportul maritim şi fluvial a containerelor
3.1. Caracteristica transportului maritim şi fluvial
3.2. Organizarea transportului containerelor cu transportul maritim
3.3. Organizarea transportului containerelor cu transportul fluvial
Tema4. Transportul aerian a containerelor
4.1. Caracteristica transportului aerian
4.2. Organizarea transportării mărfurilor cu transportul aerian.
4.3. Tariful şi perspectivele transportului aerian
Tema 5. Transportul auto a containerelor
5.1. Caracteristica transportului auto
5.2. Organizarea procesului de transport a containerelor cu transportul auto
Tema 6. Transportul feroviar a containerelor
6.1. Caracteristica transportului feroviar .
6.2. Organizarea transportului containerelor cu transportul feroviar
Tema 7. Containerul, element al transportului multimodal
7.1. Caracteristica containerelor, clasificarea şi dimensiunile lor
7.2. Mărfuri transportate şi deformările cauzate de transportul cu containerul
7.3. Pregătireacontainerelor pentru stivuirea mărfurilor
Tema 8. Terminalul de containere
8.1. Noţiuni generale a terminalelor de containere
8.2. Mecanismele de încărcare-descărcare a containerelor
8.3. Centrul de grupaj
8.4. Echilibrarea traficului de containere
Tema 9. Operatorul de transport multimodal (OTM)
9.1. Specificul şi principiile activităţii OTM
9.2. Conţinutul tarifului de transport multimodal
9.3. Cerinţe la alegerea întreprinderii la transportul multimodal
9.4. Activitatea întreprinderilor de expediţie
9.5. Schimbul electronic de informaţie
Tema 10. Norma juridică ce reglementează transportul internaţional de marfă
10.1. Actele de bază ce reglementează transportul internaţional
10.2. Contractul de transport
10.3. Conosamentul
10.4. Conţinutul documentelor emise conform instrucţiunilor FIATA.
10.5. Obligaţiunile conform condiţiile INCOTERMS 2010
Tema 11. Asigurarea încărcăturii
11.1. Esenţa, funcţiile, clasificarea şi necesitatea asigurării
11.2. Contractele de asigurare şi clasificarea lor
11.3. Despăgubirea pagubelor
Tema 12. Aspectele vamale în procesul de transportare
12.1. Structura organizatorică a sistemului vamal:
12.2. Regimurile vamale utilizate în activitatea de transportare
12.3. Proceduri vamale

nr. de ore
zi
fr
2

0.25

4

0.5

3

0.5

4

0.5

4

0.5

4

0.5

4

0.5

4

0.5

4

1.5

4

1

4

0.5

3

1

12.4. Declaraţia vamală
Tema 13. Încheiere. Recapitulare
Total ore

1
45

0.25
8

8.2. Planul tematic şi repartizarea orelor de seminar
Conţinuturi

nr. de ore
zi
fr
2
1.5
2
1
4
1
4
1
2
1
2
2
4
1
2
1
2
1,5
2
1

S. 1. Criterile principale de alegere a modului de transport
S. 2. Determinarea cheltuielilor de transport
S. 3. Alegerea modului de transport prin analiza economică a alternativelor
S.4. Calculul cheltuielilor de transport cu transportul auto şi feroviar
S.5. Containerul – unitate de transport a mărfurilor
S.6. Utilizarea raţională a containerului
S.7. Terminalul de containere
S.8. Calculul cheltuielilor de transport cu transportul feroviar şi prin conducte
S.9. Baza juridică a activităţii fiecărui mod de transport
S.10. Calculul cheltuielilor de transport feroviar şi fluvial
S. 11. Nodul de transport. Aplicarea metodelor matematice în organizarea activităţii nodului de
4
2
transport.
Total ore
30
14
8.3. Bibliografie minimală
1. Rusnac I., Transport intermodal, Chişinău, Evrica, 2004, 192 p.
2. Таран C., Руснак Ю., Международная экспедиция и интермодальные перевозки. Кишинев, Еврика,
2007, 272 p.
3. Ilies L., ş.a., Sistemul de transport containerizat. Cluj-Napoca, Dacia, 1988, 300 p.
4. Правдин, Н. В., Негрей В.Я., Взаимодействие различных видов транспорта в узлах. Минск, Вышэйшая
школа, 1983, 247 стp.
5. Alcaz T., ş.a., Complexul de transport. Organizarea proceselor de transportare a containerilor într-un nod de
transport. Chisinau, U.T.M., 2001, 32 p.
6. Mîrza S. Transportul multimodal: Set de lucrari practice. Chisinau, U.T.M., 2012, 39 p.

9. Strategii didactice de predare şi învăţare
Învăţarea centrată pe student: prelegeri interactive, inclusiv cu utilizarea cursurilor electronice (în sistemul
Moodle), materiale video, seminare, proiect de an, consultaţii.

10. Sugestii pentru activitatea individuală
Studentul studiază literatura obligatorie; execută sarcinile pentru acasă la seminare; învaţă principiile, metodele şi
instrumentele transporturilor intermodale; studiază principiile, metodele şi instrumentele transporturilor
intermodale la nivel de întreprindere/organizaţie.

11. Evaluare
11.1. Strategii de evaluare. Examen în scris cu ponderea 0,4 din nota finală. Evaluări curente la seminare, cu
ponderea 0,3 din nota finală și proiect de an – 0,3.
Tip de
Pondere din
Criteri de evaluare
Metode de evaluare
activitate
nota finală
- Modul de rezolvare a sarcinilorpropusela examen (create- - Examen scris
40%
Curs
vitate,
structurare,
corectitudine
în
elaborarea
răspunsurilor)
- Fişa de prezenţă
Seminar - Prezenţa la activtăţi;
- Contribuţia la desfăşurarea seminarelor;
- Rezultate seminar
30%
- Corectitudinea comunicării şi prezentării ideilor şi a - Evaluări curente
sarcinilor de lucru la seminare
- Susținerea publică
30 %
Proiect - Contribuție și creativitate la elaborarea proiectului de an;
de an
- Nivelul de prezentare și de răspundere la întrebări
11.2. Standarde minime de performanţă
- Realizarea minimală a sarcinilor de lucru pe parcursul activităţilor didactice (curs şi semniar);
- Obținerea notei minime de „5‖ la fiecare dintre atestări și susținerea proiectului de an;
- Cunoaşterea, operarea şi aplicarea principiilor şi tehnologiilor de organizare, planificare, segmentarea
strategică, clasificarea strategiilor pe nivelurile de elaborare şi modalităţi de dezvoltare a sistemelor de
transport.

S.07.A.2.44. MANAGEMENTUL PROIECTELOR
1. Date despre unitatea de curs/modul
Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi
Inginerie şi Management Industrial
Studii superioare de licenţă, ciclul I
841.1. Tehnologii de operare în transport (auto)
Tip de
Categoria de
Credite
Anul de studiu
Semestrul
Categoria formativă
evaluare
opţionalitate
ECTS
IV (învăţământ cu frecvenţă la zi);
VII
S – unitate de curs de A - unitate de
IV (învăţământ cu frecvenţă
E
7
specialitate
curs opțională
redusă)
VIII
Facultatea
Departamentul
Ciclul de studii
Programul de studiu

2. Timpul total estimat
Total ore în
planul de
învăţământ
zi/fr
210/210

Din care (zi/fr)
Ore auditoriale
Curs

Seminar

60/18

45/18

Lucrare de
an
45/78

Lucrul individual
Studiul materialului
teoretic
30/48

Pregătire aplicaţii
30/48

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul
Conform
planului de
învăţământ
Conform
competenţelor

Microeconomia, Macroeconomia şi integrarea europeană, Dezvoltarea industrială mondială, Drept
economic; Metode Economico Matematice
Cunoaşterea noţiunii de venit, profit, cost de producere, proces de producere, venit marginal, utilitate
marginala.

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
Curs
Seminar

Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de tablă, proiector ecran. Nu vor
fi tolerate întârzierile studenţilor, precum şi convorbirile telefonice în timpul cursului.
Studenţii vor perfecta un portofoliu care va conţine studiile de caz si problemele oferite pe parcursul
semestrului. Fiecare având probleme individuale oferite de profesor.

5. Competenţe specifice acumulate

Competenţe
profesionale

CPL1. Utilizarea conceptelor, principiilor, fenomenelor, metodologiilor din aria ştiinţelor exacte,
tehnologice, economice, sociale, umanitare pentru rezolvarea unor sarcini specifice ingineriei
transporturilor.
CPL2. Organizarea şi gestiunea serviciilor de transport şi expediţie
CPL3. Planificarea, organizarea şi gestionarea exploatării tehnice a mijloacelor de transport
CPL4 Proiectarea şi gestionarea sistemelor de transport, lanţurilor şi complexelor logistice
CPL5. Planificarea, organizarea şi gestionarea transporturilor multimodale, internaţionale,
serviciilor vamale

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului
Obiectivul
general

Obiectivele
specifice

Obiectivele disciplinei constau în examinarea principalelor elemente teoretico-metodologice
caracteristice managementului proiectelor. Asimilarea cunoștințelor și dezvoltarea dexterităților
manageriale reprezintă o pregătire fundamentală pentru conducători și este necesara pentru
gestionarea eficientă a întreprinderii,
Să cunoască metode de planificare proiectelor;
Să cunoască cadrul logic al proiectului;
Să aplice corect strategii şi modalităţi ai managementului organizaţional;
Să ştie principii de bugetarea proiectelor
Să cunoască obiectivele şi metode de monitorizarea şi evaluarea proiectelor

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului
Tematica activităţilor didactice
Tematica prelegerilor
1. Incursiune în domeniul de studiu al managementului proiectelor.
1.1. Prezentarea generală a cursului de studiu.
1.2. Definiţii: proiect, program, management proiect.
1.3. Managementul ciclului de proiect (MCP).
1.3.1. Etapele ciclului proiectului.

Numărul de ore
învăţământ cu
învăţământ
frecvenţă
cu frecvenţă
redusă

5

2

1.3.2. Etapa de Analiză.
1.3.3. Formularea problemei.
1.3.4. Formularea obiectivelor.
1.3.5. Analiza strategiilor.
2. Planificarea proiectelor şi managementul riscurilor.
2.1. Planificarea proiectelor.
2.2. Metode de planificare.
2.2.1. Drumul critic
2.2.2. Diagrama PERT
2.2.3. Diagrama GANTT
2.3. Managementul riscurilor.
2.3.1. Ce este riscul?
2.3.2. Managementul riscurilor.
2.3.3. Strategii de reducere a riscurilor.
3. Cadrul logic al proiectului.
3.1. Cadrul logic al proiectului.
3.2. Completarea cadrului logic.
3.3. Utilizarea cadrului logic la elaborarea planului de activităţi şi planului de resurse
.
4. Management organizaţional.
4.1. Prezentarea şi descrierea personalului angajat în managementul proiectelor.
4.1.1. Categorii de personal antrenate în proiecte.
4.1.2. Selecţia directorului de proiect.
4.2. Constituirea şi coordonarea echipei de proiect.
4.2.1. Coordonarea echipei .
4.2.2. Motivarea.
4.2.3. Soluţii pentru rezolvarea problemelor de lucru în echipă.
4.3. Strategii pentru constituirea unei echipe eficiente.
4.4. Modalităţi de organizare a activităţilor orientate spre proiecte .
4.4.1 Organizarea funcţională.
4.4.2. Organizarea orientată spre proiecte.
4.4.3. Organizarea matriceală .
4.4.4. Organizarea compusă.
5. Bugetarea proiectelor.
5.1. Bugete ale proiectelor.
5.2. Rolul costurilor şi bugetarea proiectelor.
5.3. Abaterile şi valoarea câştigată.
5.4. Planificarea resurselor proiectului.
6. e-Managementul proiectelor
6.1. Comunicarea şi colaborarea la nivelul organizaţiei
6.2. Sistemul informaţional al managementului proiectelor
6.3. Instrumente Internet la îndemâna managerilor de proiecte.
7. Monitorizarea şi evaluarea proiectelor
7.1. Ciclul planificare-monitorizare
7.2. Culegerea datelor
7.3. Analiza datelor
7.4. Scopurile evaluării proiectelor
7.5. Obiectivul evaluării şi criteriile urmărite
7.6. Evaluarea ex-ante şi ex-post a proiectelor
7.7. Metode de evaluare
7.7.1. Metode necantitative
7.7.2. Metode cantitative
7.8. Raportarea şi tipuri de raportare
Total prelegeri:
Tematica Seminarilor
T1. Elemente generale pe care trebuie să le conţină un proiect i.
T2. Descompunerea proiectului în activităţi.
T3. Bugetul proiectului.
T4. Management organizaţional.
Total seminare:

10

4

5

2

10

4

10

2

10

2

10

2

60

18

10
10
15
10
45

4
4
5
5
18

8. Referinţe bibliografice
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Ion, Vasilescu, Managementul proiectelor, Ed. Eficon Press, Bucureşti, 2005
D., Ştefănescu, Managementul proiectelor europene, Ed. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2005
Cezar Scarlat, Managementul proiectelor şi resursele umane, Ed. Bren, Bucuresti, 2003
Adriana, Ritt, Comunicare în managementul proiectelor, Ed. Mirton, Timişoara, 2003
Dumitru Nedelcu, Managementul proiectelor, aspecte teoretice şi practice, Ed. Politehnium, Iaşi, 2005
Corneliu, Neagu, Managementul operaţional al proiectelor, Editura Bren, Bucureşti, 2005
Paul, Marinescu, Management de proiect, Ed. Universităţii, Bucureşti, 2005
Şerban, Iosifescu, Relaţia între cultura organizaţională şi proiectele de cooperare europeană, Bucureşti, 2006
Doru, Curteanu, Managementul proiectelor publice, Ed. Eficon Press, Bucureşti, 2005 S.,
Avasilicăi, Dezvoltare şi competitivitate prin proiecte, Casa de Editură Venus, Iaşi, 2004
Armenia Androniceanu, Managementul proiectelor cu finanţare externă, Ed. Universitară, Bucureşti, 2004
Dumitru, Oprea, Managementul proiectelor europene, Editura Universităţii Al. I. Cuza, Iaşi, 2005
R., Ciobanu, Managementul proiectelor, Editura Gh. Asachi, Iaşi, 2002
M., Mocanu, C., Schuster, Managementul proiectelor, Editura All Beck, Bucureşti, 2001
D. Oprea, Managementul proiectelor. Teorie şi cazuri practice, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2001
Wolfgang Lessel, Manegementul proiectelor, Ed. All, Bucureşti, 2007

9. Strategii didactice de predare şi învăţare
Învăţarea centrată pe student: prelegeri interactive, inclusiv cu utilizarea cursurilor electronice (în sistemul Moodle),
lucrări practice şi seminare, lucrarea de an, consultaţii.

10.Sugestii pentru activitatea individuală.
Studentul studiază literatura obligatorie; elaborează lucrarea de an în conformitate cu sarcina şi structura aprobată;
execută sarcinile pentru acasă eliberate la seminare; studiază legislaţia şi actele normative ce reglementează activitatea
de transport şi expediţie; în procesul de executare a practicii în producţie face cunoştinţă cu activitatea economică a
întreprinderii.

11. Evaluare
11.1. Strategii de evaluare. Examen în scris cu ponderea 0,4 din nota finală. Evaluări curente la lucrările practice, cu
ponderea 0,3 din nota finală. Susţinerea publică a lucrării de an, cu ponderea 0,3 din nota finală.
Tip de
Pondere din
Criteri de evaluare
Metode de evaluare
activitate
nota finală
- Modul de rezolvare a sarcinilor propuse la examen
- Examen scris
40%
(creativitate,
structurare,
corectitudine
în
elaborarea
Curs
răspunsurilor)
- Prezenţa la activtăţi;
- Fişa de prezenţă
30%
- Contribuţia la desfăşurarea activităţilor de seminar; - Rezultatele sarcinilor de
Seminar
- Corectitudinea comunicării şi prezentării ideilor şi a
seminar
sarcinilor de lucru la seminare
- Evaluări curente
- Contribuţie şi creativitate la elaborarea lucrării de
- Susţinerea publică a
30%
Lucrarea de
an;
lucrării de an
an
- Nivelul de prezentare şi de răspundere la întrebări
11.2. Standarde minime de performanţă
- Realizarea minimală a sarcinilor de lucru pe parcursul activităţilor didactice (curs şi semniar);
- Obținerea notei minime de „5‖ la fiecare dintre atestări și susținerea lucrării de an;
- Elaborarea lucrării de an în corespundere cu sarcina;
Cunoaşterea şi aplicarea procedurilor de iniţiere afacerii pe piaţa serviciilor de transport rutier, planificarea şi
gestiunea eficientă activităţii economico-financiară a întreprinderilor de transport auto sau a firmelor de expediţie.

S.07.A.2.45. PROIECTAREA SISTEMELOR ŞI LANŢUROLOR LOGISTICE
1. Date despre program
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Instituția de învățămînt superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul general de studii
Domeniul de formare profesională
Programul de studii superioare de licență

Universitatea Tehnică a Moldovei
Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi
Transporturi
084 Servicii transport
0841 Servicii transport
0841.1 Tehnologii de operare în transport (auto)

2. Date despre unitatea de curs
2.1

Denumirea unității de curs
Volumul de lucru
Codul
al studentului

S.07.A.2.45.
2.2

2.3

150

Proiectarea sistemelor și lanțurilor logistice
Credite
(ECTS)
5

Categoria unității de curs
S- de specialitate;
A – alegere liberă
Ore de contact direct, zi/fr
45/12
30/14

Tipuri de activități:
a) Prelegeri
b) Seminar
Responsabilitatea pentru unitatea de curs
Departamentul
Titularul responsabil
Transporturi
Dumitru CEBAN, l. u.

Semestrul, zi/fr
7/8
Studiul individual
45/78
30/46

Cadre didactice implicate
Dumitru CEBAN, l. u.

3. Integrarea unității de curs în programul de studii superioare de licență
Unitatea de curs „Proiectarea sistemelor și lanțurilor logistice‖ este o disciplină la alegere din componența unui
bloc de unități de curs orientat spre formarea competenței profesionale și transversale prevăzute în planul de
învățământ (anexa 1):
CPL4 Proiectarea și gestionarea sistemelor de transport, lanțurilor și complexelor logistice;
CT1. Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale de inginer în cadrul propriei strategii de
muncă calificată și eficientă.

4. Precondiții de acces la unitatea de curs/modul
4.1

4.2

Planul de învățămînt asigură parcurgerea disciplinelor și formarea la studenții
cunoştinţelor şi abilităților după cum urmează:
a) la disciplinele fundamentale - matematica superioară, geometria descriptivă, desen
tehnic și infografica, macroeconomia și integrarea europeană, dezvoltarea industrială
mondială, metode economico-matematice, statistica, managementul general;
b) la discipline generale – tehnologii informaționale, sisteme informaționale și tehnici de
comunicare;
c) la disciplinele socio-umane – politologia și etica profesională, business și administrare
în transport, drept vamal, managementul inovațional;
d) la disciplinele de specialitate – complexul de transport, transporturi de mărfuri, logistica
globală și integrală, transporturi multimodale.
Conform
Competențe-cheie/transdisciplinare:
competențelor - competența de planificare și organizare a propriei învățări atât individuale, cât și în grup;
- competența de a comunica argumentat în limba maternă/de stat;
- competențe de utilizare a instrumentelor cu funcție digitală, precum și folosirea
tehnologiilor informaționale în activitatea profesională.
Conform
planului de
învățămînt

Competențe profesionale generale:
- competențe de a aplica metode: economico-matematice în transport, de geometria
descriptivă, desen tehnic și infografica, tehnici de comunicare;
- competențe de a aplica cunoștințele: geografiei transporturilor; macroeconomiei; despre
structura și funcționarea complexului de transport național și internațional; prognozare.

5. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
5.1

Prelegeri

5.2

Seminar

Metode și procedee: prelegerea interactivă, problematizarea, brainstorming-ul
Mijloace de instruire: tablă, cretă / carioci.
Forme de activitate: frontală
Metode și procedee: explicaţia, studiu de caz, calcule.
Mijloace de instruire: tablă, cretă / carioci.
Forme de activitate: frontală

5.3.

Lucrare de
an

Metode și procedee: explicaţia, problematizarea
Mijloace de instruire: internet cu acces la informații deschise.
Forme de activitate: individuală

6. Obiectivul principal al unității de curs




Formarea unui ansamblu integrat de cunoștințe, abilități și atitudini în:
planificare și coordonare tuturor aspectelor transportării materiei prime, sculelor, semifabricatelor,
componentelor produselor și a produselor finite, cu scopul minimizării cheltuielilor sumare și asigurării
nivelului dorit de deservire;
alegerea companiilor și persoanelor care vor executa operațiuni logistice;
organizarea lucrului și controlul executării operațiunilor logistice.

7. Finalitățile de studiu




Studentul va fi capabil să:
planifice și coordoneze toate aspecte transportării materiei prime, sculelor, semifabricatelor, componentelor
produselor și a produselor finite, cu cheltuielilor minime și nivelului dorit de deservire;
analizeze capacitățile și să aleagă companii și persoane pentru executarea operațiuni logistice;
organizeze lucrul și controlul executării operațiunilor logistice.

8. Conţinutul unităţii de curs
8.1. Planul tematic și repartizarea orelor de curs teoretic
Conținuturi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Parametrii fluxului materialelor.
Construirea unei diagrame a fluxurilor materialelor.
Prognoza fluxului de materiale a unui depozit regional.
Conceptul Supply Chain Management.
Conceptul de „administrare sistemului logistic‖.
Elaborarea unui plan strategic de logistică.
Procedura de dezvoltare a strategiei de logistică a companiei.
Planificare logistică operațională integrată.
Aspectele organizatorice ale managementului logisticii.
Principiul centralizării / descentralizării în formarea structurilor organizaționale logistice.
Caracteristicile formării structurilor organizatorice liniare și divizionale ale serviciilor
logistice.
Caracteristicile structurilor organizatorice matrice ale companiei de management logistic.
Caracteristicile structurilor organizaționale ale managementului companiei logistice orientate
pe proiecte (procese).
Funcțiile managerului logisticei integrate.
Situațiile tipice de conflict dintre subdiviziunile companiei în ceea ce privește parametrii
legați de logistică.
Coordonarea logistică inter-funcțională.
Interacționarea logisticii cu marketingul.
Interacționarea logisticii cu managementul financiar, investițional și de producere al
companiei.
Controlul sistemului logistic.
Funcțiile analizei și auditului logistic.
Ce ar trebui să arate un manager logistic modern și cum se poate de certificat nivelul de
calificare al acestuia.
Gestionarea fluxurilor financiare și cerințe față de parametrii lor în sisteme logistice.
Particularitățile gestionării fluxurilor financiare la diferite etape ale procesului logistic.
Esența conceptului de influențe nodale în gestionarea fluxurilor de resurse.
Elemente ce formează structura internă a nodului de intersectare a fluxurilor de resurse și cum
pot fi clasificate aceste noduri.
Factori ce influențează alegerea instrumentarului acțiunilor de dirijare a fluxurilor financiare.
Etapele componente ale procesului de implementare a acțiunilor nodale asupra fluxurilor de
resurse.
Caracteristicile mecanismului de redistribuire a resurselor financiare în sisteme logistice.
Formarea sistemului de influențe nodale.
Total ore de curs

nr. de ore
zi
f/r
1
0,25
1
0,25
2
0,5
2
0,5
2
0,5
2
0,5
2
0,5
1
0,25
1
0,25
1
0,25
1

0,25

1

0,25

1

0,25

2

0,5

1

0,25

1
1

0,25
0,25

1

0,25

1
1

0,25
0,25

2

0,5

2
2
2

0,5
0,5
0,5

2

0,25

2

0,25

2

0,5

2
3

0,5
2

45

12

8.2. Planul tematic și repartizarea orelor de seminar
Conținuturi
1.
2.
3.
4.
5.
6.

nr. de ore
zi
2
2
2
2
2
2

fr
1
1
1
1
1
1

Construirea unei diagrame a fluxurilor materialelor.
Elaborarea unui plan strategic de logistică.
Planificare logistică operațională integrată.
Formarea structurii organizatorice liniare și divizionale ale serviciilor logistice.
Funcțiile managerului logisticei integrate.
Situațiile tipice de conflict dintre subdiviziunile companiei în ceea ce privește parametrii
legați de logistică.
7. Coordonarea logistică inter-funcțională.
1
0,25
8. Interacționarea logisticii cu marketingul.
1
0,25
9. Interacționarea logisticii cu managementul financiar, investițional și de producere al
1
0,25
companiei.
10. Controlul sistemului logistic.
1
0,25
11. Funcțiile analizei și auditului logistic.
2
1
12. Ce ar trebui să arate un manager logistic modern și cum se poate de certificat nivelul de
2
1
calificare al acestuia.
13. Gestionarea fluxurilor financiare.
1
0,5
14. Structura internă a nodului de intersectare a fluxurilor de resurse.
1
0,5
15. Alegerea instrumentarului acțiunilor de dirijare a fluxurilor financiare.
2
1
16. Implementare a acțiunilor nodale asupra fluxurilor de resurse.
2
1
17. Mecanismului de redistribuire a resurselor financiare în sisteme logistice.
2
1
18. Formarea sistemului de influențe nodale.
2
1
Total orelor de seminare 30
14
Total ore 75
22
8.3. Bibliografie minimală
1. В.И. Сергеев, д. э. н., профессор (общая и научная редакция) - Корпоративная логистика, 300 ответов
на вопросы профессионалов, Москва, Инфра-М, 2005
2. Dr. V. Popa – Managementul lanțului de distribuție / aprovizionare pentru un răspuns eficient
consumătorului, Târgoviște, Valahia University Press, 2017
3. Iu. Neruș, Logistica, manual, ediția 4, Moskova, Prospekt, 2006
4. Iu. Neruș, Logistica, set de lucrări practice, 2008
5. www.statistica.md

9. Strategii didactice de predare și învățare
Învățarea centrată pe student: prelegeri interactive, lucrări practice, lucrare de an, consultaţii.

10.Sugestii pentru activitatea individuală.
Studentul studiază literatura obligatorie; elaborează lucrare de an în conformitate cu sarcina și structura aprobată;
execută sarcinile pentru acasă eliberate la lecțiile practice.

11. Evaluare
11.1. Strategii de evaluare. Examen în scris cu ponderea 0,4 din nota finală. Evaluări curente la lucră-rile
practice, cu ponderea 0,3 din nota finală. Susținerea publică a lucrării de an, cu ponderea 0,3 din nota finală.
Tip de
Pondere din
Criteri de evaluare
Metode de evaluare
activitate
nota finală
- Redarea corectă a informației de la prelegeri
- Examen verbal
Curs
40%
- Prezența la activtăți;
- Fișa de prezență
Seminar
30%
- Desfășurarea activităților de seminar;
- Rezultatele sarci- Corectitudinea comunicării și prezentării ideilor și a
nilor de seminar
sarcinilor de lucru la seminare
- Evaluări curente
- Susținerea publică
Lucrarea - Contribuție și creativitate la elaborarea lucrării de an;
30%
- Nivelul de prezentare și de răspundere la întrebări
a proiectului de an
de an
11.2. Standarde minime de performanță
- Realizarea minimală a sarcinilor de lucru pe parcursul activităților didactice (curs și semniar);
- Obţinerea notei minime de „5‖ la fiecare dintre evaluările curente;
- Susținerea lucrării de an în corespundere cu sarcina;
- Cunoașterea algoritmelor de proiectare a sistemelor și lanțurilor logistice.

S.07.A.2.46. BAZELE ECONOMICE ALE LOGISTICII
1. Date despre unitatea de curs / modul
Facultatea
Catedra/departamentul
Ciclul de studii
Programul de studiu
Anul de studiu

Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi
Departamentul Transporturi
Studii superioare de licenţă, ciclul I
841.1. Tehnologii de operare în transport (auto)
Tip de
Categoria
Categoria de
Semestrul
evaluare
formativă
opţionalitate
S – unitate de
A - unitate de
1
E
curs de
curs
specialitate
obligatorie

IV (învăţământ cu frecvenţă)
V (învăţământ cu frecvenţă
redusă)
2. Timpul total estimat
Din care
Total ore în
planul de
Ore auditoriale
învăţământ
Curs
Lecții practice
150
45 (14)
30 (8)

Credite
ECTS
5

Lucrul individual
Studiul materialului teoretic
75 (128)

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs / modul
Planul de învățămînt prevede studiul disciplinelor și formarea la studenți a cunoştinţelor şi
abilităților, după cum urmează:
a) la disciplinele fundamentale: matematica superioară, statistică, metodele economicomatematice, microeconomie, macroeconomie și integrare europeană, dezvoltarea industrială
mondială;
b) la discipline generale: tehnologii informaționale, sisteme informaționale și tehnici de
comunicare, limbă străină;
c) la disciplinele socio-umane: filosofia și logica formării profesionale, managementul
resurselor umane, drept economic, managementul strategic;
d) la disciplinele de specialitate: complexul de transport, transporturile de mărfuri și
persoane, economia și dreptul transporturilor, managementul financiar, bazele evidenței
contabile.
Conform
Competențe-cheie transdisciplinare:
competenţelor
- competența de planificare și organizare a învățării individuale și în grup;
- competența de comunicare argumentată în limba română;
- competența de a însuși și aplica cunoștințe din domeniul științelor și tehnologiilor în
rezolvarea problemelor specifice disciplinei;
- competența de utilizare a instrumentelor digitale și tehnologiilor informaționale în
activitatea profesională;
- competența de a lucra în echipă, de a accepta și respecta valorile fundamentale ale
democrației și ale drepturilor omului;
- competența de analiză a activității în scopul autodezvoltării și autorealizării personale.
Competențe profesionale generale:
- utilizarea cunoștințelor privind metodologia studiilor științifice;
- întrebuințarea aptitudinilor de analiză și sinteză a deciziilor optime, bazate pe criterii de
raționalitate;
- întrebuințarea aptitudinilor de modelare și de simulare pe modele a proceselor și
fenomenelor economice și tehnologice.
Conform
planului de
învăţământ

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
Metode și procedee: prelegerea interactivă sau povestirea, problematizarea
Mijloace de instruire: tablă, carioci, laptop, proiector, calculator, internet
Forme de activitate: frontală
Lecții pactice Metode și procedee: explicaţia, studiu de caz, discuția dirijată, exercițiul,brainstormingul
Mijloace de instruire: tablă, carioci, laptop, proiector, calculator, internet
Forme de activitate: frontală
5. Competenţe specifice acumulate
Curs

Competenţe
generale

Unitatea de curs prevede formarea următoarelor competenţe profesionale şi transversale:
 CPL1. Utilizarea conceptelor, principiilor, fenomenelor, metodologiilor din aria
științelor exacte, tehnologice, economice, sociale, umanitare pentru rezolvarea unor sarcini
specifice ingineriei, tehnologiei și managementului în transporturi;
 CPL2. Organizarea și gestiunea transportului de mărfuri și de persoane;

 CPL5. Planificarea și organizarea activității de lansare a afacerii pe piața serviciilor de
transport, precum și managementul eficient întreprinderii în conformitate cu prevederile
actelor normative internaționale și naționale.

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului
Obiectivul
general

Obiectivul principal al disciplinei constă în formarea unui ansamblu integrat de cunoștințe,
abilități și aptitudini ale studenților în scopul îndeplinirii corespunzătoare a atribuțiilor și
sarcinilor profesionale vizând marketingul și logistica.

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului
Tematica activităţilor didactice
Tematica orelor de curs teoretic
T1. Esența și particularitățile bazelor economice ale logisticii
1.1. Esența și particularitățile realizării funcțiilor logistice la nivel macro.
1.2. Probleme economice ale micrologisticii la nivelul întreprinderii.
1.3. Obiectul, scopul și sarcinile disciplinei.
1.4. Rolul deciziilor logistice în creșterea nivelului concurențial al firmei,
produselor și serviciilor.
1.5. Influența logisticii asupra indicatorilor economici ai întreprinderii.
1.6. Criterii de eficiență economică a deciziilor logistice.
T2. Caracteristica generală a organizațiilor și firmelor logistice
2.1. Definirea organizației, întreprinderii, firmei. Tipologia organizațiilor.
2.2. Rolul întreprinderilor logistice în relațiile economice. Firma ca subiect
economic și de antreprenoriat.
2.3. Tipuri de structuri organizatorice. Clasificarea factorilor de mediu
economic ce determină eficiența deciziilor logistice.
2.4. Indicatori de activitate a firmei.
2.5. Calitatea și nivelul concurențial al producției.
2.6. Metode de organizare a producerii și managementului întreprinderii.
2.7. Structura de producere și structura de gestiune a întreprinderii. Rolul
logisticii în structura firmei.
2.8. Particularitățile structurilor organizatorice ale companiei logistice. Studii de
caz.
T3. Suportul informațional al activității de producere și logisticii
întreprinderii
3.1. Tipuri de evidență la întreprindere: contabilă, statistică, fiscală, managerială
3.2. Conținutul și utilizatorii sistemului de evidență la întreprindere.
3.3. Practica Republicii Moldova în domeniul evidenței costurilor logistice și
compararea acesteia cu practica europeană.
T4. Capitalul de bază al întreprinderii, particularitățile activității logistice
4.1. Clasificarea mijloacelor de producție, structura tipică în sistemele logistice.
4.2. Metode de evaluare (reevaluare) a mijloacelor de producere. Calculul
amortismentului și indicatorilor de
circulație și utilizare.
4.3. Indicatori integrali de eficiență a utilizării mijloacelor de producere și
dependența acestora de costurile logistice.
T5. Mijloacele circulante ale întreprinderii și creșterea eficienței utilizării lor
5.1. Caracteristica și indicatorii de evaluare a mijloacelor circulante (MC).
5.2. Tipologia, evaluarea și indicatorii de utilizare a stocurilor. Lotul economic.
5.3. Relația dintre deciziile logistice și indicatorii de utilizare a mijloacelor
circulante. Metode de accelerare a circulației determinate de particularitățile
sistemului logistic.
5.4. Influența indicatorului de circulație a MC asupra rezultatelor activității
economice a întreprinderii.
T6. Influența eficienței resurselor umane asupra costurilor logistice
6.1. Particularitățile resurselor umane în comparație cu alte resurse.
6.2. Indicatori de completare a statelor, de circulație a personalului, de utilizare
a timpului de muncă, de manoperă și de productivitate individuală a muncii.
6.3. Tipologia sistemelor de salarizare, aplicate în structurile logistice.
6.4. Metode de creștere a eficienței utilizării resurselor umane.

Numărul de ore
învăţământ
învăţământ
cu frecvenţă
cu frecvenţă
redusă
4

1

4

1

2

0,5

2

0,5

2

0,5

2

0,5

T7. Caracteristica costurilor și cheltuielilor întreprinderii
7.1. Clasificarea cheltuielilor, condițiile de transformare în costuri.
7.2. Procedee de grupare a cheltuielilor și de optimizare la întreprindere.
7.3. Tipologia prețului de cost al producției și metodele moderne de calcul.
7.4. Metode moderne de analiză și gestiune a costruilor operaționale.
T8. Caracteristica costurilor logistice
8.1. Noțiunea, particularitățile și caracteristica costurilor logistice.
8.2. Problemele de evidență și planificare a costurilor logistice.
8.3. Costurile de tranzacționare în sistemele logistice. Componență și
particularități.
8.4. Căile de micșorare a costurilor logistice în logistica operațională și de
gestiune. Influența costurilor logistice asupra rezultatelor activității întreprinderii.
T9. Particularitățile formării prețului în diferite structuri de piață
9.1. Abordări de bază privind formarea prețului în diferite segmente de piață cu
considerarea elasticității cererii.
9.2. Particularitățile formării prețului serviciilor logistice.
9.3. Ordinea (consecutivitatea de acțiuni) de formare a prețului de firmă.
Factori ce determină nivelul prețului în condiții de piață.
9.4. Locul și rolul costurilor logistice în formarea prețului și a lanțului valorilor
pentru identificarea pozițiilor concurențiale ale firmelor din lanțul de livrare.
9.5. Determinarea prețului serviciilor participanților la canalul de distribuție a
mărfurilor.
T10. Strategii și metode de stabilire a prețului serviciilor logistice
10.1. Sistemul de metode de formare a prețului. Practica națională și europeană
de stabilire a prețului mărfurilor și serviciilor.
10.2. Modele de bază ale prețului și tarifului, aplicarea lor la elaborarea și
sinteza deciziilor logistice eficiente.
10.3. Tipologia disconturilor și majorărilor de preț și tarif, inclusiv la serviciile
logistice.
10.4. Strategii principale de formare și metodele de modificare a prețului.
10.5. Rolul reglementării de către stat a formării prețurilor, sferele și
particularitățile de reglementare a prețului și tarifelor monopolurilor naturale.
T11. Particularitățile impozitării întreprinderilor și servciilor logistice
11.1. Impozitele directe și indirecte și influența valorii lor asupra
caracteristicilor economice a fluxurilor materiale.
11.2. Codul fiscal al Republcii Moldova. Structura plăților fiscale pentru
organizații.
11.3. Caracteristica impozitelor plătite la buget de către întreprinderi și influența
lor asupra cheltuielilor integrale ale firmei.
11.4. Particularități de impozitare a întreprinderilor și serviciilor logistice.
T12. Analiza rezultatelor financiare și operaționale ale întreprinderii
12.1. Resursele și fluxurile financiare ale sistemelor logistice și gestiunea lor.
12.2. Indicatori fundamentali de evaluare a eficienței utilizării resurselor și
influența lor asupra indicatorilor financiari.
12.3. Tipurile de indicatori de eficiență. Analiza activității întreprinderii cu
aplicarea sistemului de coeficienți financiari.
12.4. Ordinea de evaluare a profitabilității și rentabilității sistemului logistic.
T13. Evaluarea influenței deciziilor logistice asupra rezultatelor financiare
a întreprinderii
13.1. Modelul profitului strategic. Surse informaționale de elaborare.
13.2. Procedee de determinare a influenței logisticii asupra venitului și profitului
întreprinderii.
13.3. Exemple de decizii logistice ce asigiră creșterea venitului întreprinderii
(aplicarea modelului profitului stategic).
13.4. Bugetarea logistică a firmei. Ordinea elaborării business-planurilor de
formare a sistemelor logistice.
T14. Resursele investiționale ale firmei și eficiența utilizării lor
14.1. Sursele, tipurile și subiectele de investire.
14.2. Caracteristica proiectului investițional.
14.3. Metode de evaluare a eficienței investițiilor. Eficiența investițiilor în

2

1

2

1

4

1

4

1

2

1

2

1

4

1

4

1

proiecte și soluții logistice.
14.4. Procedee de calcul al eficienței economice a investițiilor de capital.
Evaluarea efectului economic al investițiilor de capital.
T15. Business-planificarea și studiile de fezabilitate ale proiectelor
investiționale
15.1. Destinația și conținutul unui business-plan și a unui studiu de fezabilitate.
15.2. Procedee de calcul a eficienței economice a investițiilor de capital.
15.3. Particularitățile proiectelor investiționale în logistică.
T16. Formarea costurilor logistice în transport
16.1. Specificul evidenței costurilor logistice în sisteme logistice integrate.
16.2. Relația dintre costurile logistice și gradul de optimizare a transportului și
proceselor tehnologice aferente.
16.3. Evaluarea economiei de costuri logistice datorată optimizării circulației
fluxului material in procesele de transport.
16.4. Formarea tarifelor de transport cu considerarea misiunii logistice și
nivelului concurențial.
Total prelegeri:
Tematica lecțiilor practice
LP1. Probleme economice la nivelurile macro și micro.
LP2. Tipologia organizațiilor.
Rolul întreprinderilor logistice în relațiile economice.
LP3. Tipuri de evidență la întreprindere.
LP4. Indicatori integrali de eficiență a utilizării mijloacelor de producere.
LP5. Caracteristica și indicatorii de evaluare a mijloacelor circulante.
LP6. Tipologia sistemelor de salarizare, aplicate în structurile logistice.
LP7. Tipologia prețului de cost al producției și metodele moderne de calcul.
LP8. Caracteristica costurilor logistice.
LP9. Particularitățile formării prețului serviciilor logistice
LP10. Sistemul de metode de formare a prețului.
Practica națională și europeană.
LP11. Particularitățile impozitării întreprinderilor și servciilor logistice.
LP12. Indicatori fundamentali de evaluare a eficienței utilizării resurselor și influența
lor asupra indicatorilor financiari.
LP13. Bugetarea logistică a firmei.
LP14. Procedee de calcul al eficienței economice a investițiilor de capital. Evaluarea
efectului economic al investițiilor de capital.
LP15. Formarea costurilor logistice în transport
Total de lecții practice:

2

1

3

1

45

14

2
2

0,5
0,5

2
2
2
2
2
2
2
2

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

2
2

0,5
0,5

2
2

0,5
0,5

2
30

1
8
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9. Evaluare
Curentă

Examen final
Atestarea 2
30%
40%
Standard minim de performanţă
Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lecțiile practice;
Obţinerea notei minime de „5‖ la fiecare dintre atestări şi lecțiile practice;
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoașterii problematicii marketingului și logisticii, cu
aplicabilitate teoretică și practică eficientă în industria transporturilor.
Atestarea 1
30%

S.07.A.2.47. LOGISTICA SISTEMELLOR DE TRANSPORT URBAN
1. Date despre program
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Instituția de învățămînt superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul general de studii
Domeniul de formare profesională
Programul de studii superioare de licență

Universitatea Tehnică a Moldovei
Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi
Transporturi
084 Servicii transport
0841 Servicii transport
0841.1 Tehnologii de operare în transport (auto)

2. Date despre unitatea de curs
Denumirea unității de curs
Logistica sistemelor de transport urban
Volumul de lucru
Credite
Codul
Categoria unității de curs
Semestrul, zi/fr
al studentului
(ECTS)
S.07.A.2.47.
150
5
S- de specialitate; A – opționale
7/8
2.2
Tipuri de activități:
Ore de contact direct, zi/fr
Studiul individual
a) Prelegeri
45/16
45/74
b) Seminar
30/10
30/50
2.3 Responsabilitatea pentru unitatea de curs
Departamentul
Titularul responsabil
Cadre didactice implicate
Transporturi
Cotruță Ion, lect.univ.
2.1

3. Integrarea unității de curs în programul de studii superioare de licență
Unitatea de curs ― Logistica sistemelor de transport urban‖ este o disciplină obligatorie din componența unui bloc
de unități de curs orientat spre formarea competenței profesionale și transversale prevăzute în planul de
învățământ (anexa 1):
CPL2. Organizarea şi gestiunea serviciilor de transport şi expediţie
CPL4 Proiectarea şi gestionarea sistemelor de transport, lanţurilor şi complexelor logistice
CT2. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup. Promovarea spiritului de iniţiativă, dialogului, cooperării,
respectului faţă de ceilalţi

4. Precondiții de acces la unitatea de curs/modul
4.1

4.2

Planul de învățămînt asigură parcurgerea disciplinelor și formarea la studenții
cunoştinţelor şi abilităților după cum urmează: a) la disciplinele fundamentale matematica superioară, ingineria mecanică, micro- și macro economie, statistică și metode
economico-matematice; b) la discipline generale – tehnologii informaționale și tehnici de
comunicare; c) la disciplinele socioumane – managementul resurselor umane, drept
economic; d) la disciplinele de specialitate – complexul de transport, transporturi de
persoane, economia și dreptul transportului rutier, drumuri auto, organizarea şi siguranța
circulaţiei rutiere.
Conform
Competențe-cheie/transdisciplinare:
competențelor - competența de planificare și organizare a propriei învățări atât individuale, cât și în grup;
- competența de a comunica argumentat în limba maternă/de stat;
- competențe de a dobândi și a aplica cunoștințe de bază din domeniul matematicii,
științelor și tehnologiilor în rezolvarea unor probleme specifice disciplinei;
- competențe de utilizare a instrumentelor cu funcție digitală, precum și folosirea
tehnologiilor informaționale în activitatea profesională
Competențe profesionale generale:
- competențe de a aplica cunoștințele la disciplinele de macro și microeconomie, precum
și a metodelor economico-matematice în transport;
- competențe de a aplica cunoștințele geografiei transporturilor la nivel național, european
și internațional;
- competențe de a aplica cunoștințele despre structura și funcționarea complexului de
transport național și internațional;
- competențe de a aplica cunoștințele la disciplinele de management general, operațional
și a resurselor umane;
- competențe de a dobândi și a aplica cunoștințele de drept de stat și legislație în domeniul
transportului rutier;
- competențe de a aplica cunoștințele la disciplinele de tehnologia materialelor și
mecanica aplicată;
- competențe de a aplica cunoștințele în construcția și destinația mijloacelor de transport
rutier;
- competențe de a aplica cunoștințele în protecția mediului ambiant.
Conform
planului de
învățămînt

5. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
5.1

Prelegeri

5.2

Seminar

Metode și procedee: prelegerea interactivă, problematizarea, brainstorming-ul
Mijloace de instruire: tablă, carioci, laptop, proiector, internet
Forme de activitate: frontală
Metode și procedee: explicaţia, studiu de caz, dezbaterea.
Mijloace de instruire: tablă, carioci, laptop, proiector
Forme de activitate: frontală

6. Obiectivul principal al unității de curs
Formarea unui ansamblu integrat de cunoștințe, abilități și atitudini dobândite de studenți cu scopul
realizării la nivel calitativ a atribuțiilor și a sarcinilor profesionale cu privire la organizarea funcționării eficientă
a sistemelor de transport urban

7. Finalitățile de studiu
Studentul va fi capabil să efectueze activități de planificare, organizare și gestionare a sistemelor de
transport urban

8. Conţinutul unităţii de curs
8.1. Planul tematic și repartizarea orelor de curs teoretic
Conținuturi
1. POLITICA ÎN DOMENIUL TRANSPORTULUI URBAN
1.1. Practica mondială
1.2. Structura managerială
1.3. Cadrul legal şi regulator în transport public urban
1.4. Aspectele ecologice
1.5. Politica tarifară şi investiţională
2. COMPLEXUL DE TRANSPORT PUBLIC URBAN
2.1. Rolul administrației locale în organizarea serviciilor de transport public urban
2.2. Planificarea transportului urban și politica transporturilor
2.3.Caracteristica structurilor organizaționale pentru funcționarea eficientă a complexului de
transport urban
2.4. Proiectarea rețelei de rute de transport public urban: principii, cerințe, restricții, proceduri
2.5. Metode moderne de organizare și gestionare a transportului public urban
2.6. Aspectele organizaționale ale sistemului de tichetare electronică în transport public
2.7. Aspectele funcționale ale sistemului de tichetare electronică în transport public. Influența
politicilor tarifare la calitatea și dezvoltarea serviciilor de transport
3. INFRASTRUCTURA TRANSPORTULUI URBAN
3.1. Caracteristica generală
3.3. Analiza experienței internaționale
3.3. Procedura de deschidere (închidere) a rutei de autobuz
3.4. Rețea de rute urbane și caracteristica ei.
3.5. Elementele itinerarelor de rute de autobuz și optimizare a acestora
4. ORGANIZAREA TRANSPORTULUI RUTIER DE PERSOANE
4.1. Structura parcului rulant a transportului public regulat
4.2. Structura rețelei de rute regulate
4.3. Transport în regin de taxi
5. ADMINISTRAREA COMPLEXULUI URBAN DE TRANSPORT
5.1 Accesul la activitatea de transport rutier de persoane
5.2. Regimul de licențiere a activității de transport rutier de persoane
5.3. Regimul de autorizare a serviciilor regulate de transport rutier de persoane
6. PARCUL RULANT DE TRANSPORT URBAN DE CĂLĂTORI
6.1. Cerințe tehnice și exploataționale față de autobuze
6.2. Echipamente și clasificarea de autobuze
6.3. Cerințe tehnice și exploataționale pentru autoturisme - taxi
7. ORGANIZAREA ȘI GESTIONAREA TRANSPORTULUI PUBLIC URBAN
7.1. Caracteristicile diferitelor tipuri de transport public urban
7.2. Rețeaua complexă de transport public urban
7.3. Servicii centralizate de dispecerizare și de exploatare a mijloacelor de transport public urban
8. DISPECERIZAREA TRANSPORTULUI URBAN
8.1. Obiective și metode de administrare dispecerizată
8.2. Dispecerizarea operativă în cadrul întreprinderilor de transport

nr. de ore
zi
fr

4

2

10

3

6

2

4

2

4

1

2

1

4

1

5

2

8.3. Dispecerizarea parcului rulant la linie
8.4. Mijloacele tehnice de administrare dispecerizată
8.5. Controrul extern și intern pe rutele de transport de persoane
9. PERFECȚIONAREA COMPLEXULUI DE TRANSPORT URBAN PUBLIC
9.1. Eficiența energetică transportului rutier de personae
9.2. Perfecţionarea activităţii transportului public urban
9.3 Problemele actuale a managementului transportului rutier de persoane
9.4 Optimizarea reţelei de rute şi perfecţionarea transporturilor
9.5 Promovarea transportului eficient şi ecologic

6

Total ore 45

2

16

8.2. Planul tematic și repartizarea orelor de seminar
Conținuturi

nr. de ore
zi
fr
2
0,5
2
0,5

LP1. Cadrul legal şi regulator în transport public urban
LP2. Complex de transport urban public, structura organizațională, rețeaua de rute, mobilitatea
populației.
LP3. Proiectarea itinerarului rutei urbane în conformitate cu cererea populației în călătorii.
4
1
LP4. Normarea vitezelor și a timpului de circulație pe rutele urbane de autobuze
2
0,5
LP5. Calculul capacității de îmbarcare, a numărului de unități necesar și a modelului mijlocului de
2
1
transport public pentru ruta regulată
LP6. Organizarea și gestionarea circulației autobuzelor pe rutele regulate
2
1
LP7. Elaborarea programului de circulație a autobuzelor pe rutele regulate și organizarea muncii
2
1
conducătorilor auto
LP8. Calculul indicilor de exploatare a parcului rulant pe rute și pe rețeaua de rute
2
1
LP9. Elaborarea pașaportului unei rute regulate urbane și interurbane
2
0,5
LP10. Calculul consumurilor și cheltuielilor la transportul de persoane pe rutele regulate
4
1
LP11. Politici tarifare și metode de percepere a taxei pentru călătorie în transportul de persoane
2
1
LP12. Proceduri de înregistrare a întreprinderii, de obținerea licenței și autorizațiilor pentru
2
0,5
activitatea cu prestarea serviciilor de transport de persoane
LP13. Calculul indiciilor tehnico-economici de exploatare a autovehiculelor în regim de taxi
2
0,5
Total ore
30
10
8.3. Bibliografie minimală
1. Codul transporturilor rutiere nr.150 din 17 iulie 2014.
2. Regulamentul transporturilor rutiere de persoane și bagaje.
3. Gheorghe Caraiani. Tratat de transporturi. Volumul I, II. București: Lumina Lex, 2001.
4. И.В.Спирин. Перевозки пассажиров городским транспортом. Москва : Академкнига, 2006.
5. Managementul transportului urban de călători: Ciclu de prelegeri/ alcăt. Tudor Alcaz, Vasile Rusu, Serghei
Kant. Vol. I și II. Chișinău: UTM, 2005.
6. Îndrumar metodic pentru lucrarea de an ‖Tehnologia și organizarea transportului de călători‖/ T.Alcaz,
V.Rusu, S.Kant, I.Gamarț. Chișinău: UTM, 2008.
7. Victor Ceban. Optimizarea transportului public în municipiul Chișinău. IDIS „Viitorul‖. Chișinău.: Ed. ‖MS
Logo‖ SRL, 2011.
8. Manualul managerului în transportul rutier. București: UNTDR. 2011.
9. Acorduri internaționale AETR, INTERBUS.

9. Strategii didactice de predare și învățare
Învățarea centrată pe student: prelegeri interactive, inclusiv cu utilizarea cursurilor electronice (în sistemul
Moodle), lucrări practice, consultaţii.

10.Sugestii pentru activitatea individuală.
Studentul studiază literatura obligatorie; execută sarcinile pentru acasă eliberate la lecțiile practice; studiază
legislația și actele normative ce reglementează activitatea sistemelor de transport urban

11. Evaluare
11.1. Strategii de evaluare. Examen în scris cu ponderea 0,4 din nota finală. Evaluări curente la lucrările
practice, cu ponderea 0,6 din nota finală.
Tip de
Pondere din
Criteri de evaluare
Metode de evaluare
activitate
nota finală
- Modul de rezolvare a sarcinilor propuse la examen - Examen scris
Curs
40%
(creativitate, structurare, corectitudine în elaborarea
răspunsurilor)

- Prezența la activtăți;
- Fișa de prezență
60%
- Contribuția la desfășurarea activităților de seminar; - Rezultatele sarcinilor
- Corectitudinea comunicării și prezentării ideilor și
de seminar
a sarcinilor de lucru la seminare
- Evaluări curente
11.2. Standarde minime de performanță
- Realizarea minimală a sarcinilor de lucru pe parcursul activităților didactice (curs și semniar);
- Obţinerea notei minime de „5‖ la fiecare dintre evaluările curente;
- Cunoașterea, operarea și aplicarea principiilor și tehnologiilor de organizare, planificare și gestionarea
sistemelor de transport urban
Seminar

