
Subiectele

pentru examenul de admitere la masterat, specialitatea

programul de masterat „Inginerie şi Management în Construcţia de Maşini”

1. Calculul Produsului Intern Brut după cheltuieli şi după venit. Creşterea economică.

2. Indicatorii macroeconomici şi relaţiile între variabilele macroeconomice.

3. Ciclul economic şi fluctuaţia indicatorilor macroeconomici.

4. Şomajul şi tipurile şomajului. Influenţa şomajului asupra funcţionării economiei

naţionale.

5. Inflaţia. Tipurile inflaţiei. Influenţa inflaţiei asupra funcţionării economiei naţionale.

6. Cererea şi oferta agregată. Factorii care determină cererea şi oferta agregată. Starea de

echilibru.

7. Echilibrul macroeconomic AD-AS.

8. Teoria clasică despre ocuparea totală. Legea lui Săy.

9. Teoria lui Keynes despre ocupaţia totală.

10. Multiplicatorul investiţional. Rolul multiplicatorului investiţional în economia naţională.

11. Politica bugetar-fiscală în economia naţională.

12. Politica fiscală discreţionară şi nediscreţionară în economia naţională.

13. Caracteristica banilor şi a pieţei monetare. Politica monetară.

14. Teoria cererii şi ofertei. Variaţia cererii şi ofertei. Echilibrul de piaţă.

15. Elasticitatea cererii. Factorii care determină elasticitatea cererii. Rolul aplicării teoriei

elasticităţii în practică.

16. Elasticitatea ofertei şi importanţa ei. Rolul aplicării teoriei elasticităţii în practică.

17. Circuitul resurselor, produselor şi veniturilor.

18. Comportamentul consumatorului. Decizia consumatorului.

19. Producerea. Funcţiile de producere şi particularităţile lor.

20. Cheltuielile de producţie.

21. Determinarea preţului şi volumului de producţie în condiţiile monopolului perfect.

22. Oligopolul. Formarea preţurilor în condiţiile oligopolului.

23. Patru modele de piaţă. Esenţa şi caracteristica lor.

24. Curba ofertei întreprinderii în condiţiile concurenţei perfecte.

25. Monopolul. Formarea preţului în condiţiile de monopol.

26. Modul conflictului şi gestiunea situaţiilor de conflict.

27. Euro - managementul şi euro – managerii.



28. Organizaţiile ne-formale şi caracteristicile lor.

29. Evaluarea şi analiza mediului intern şi extern asupra activităţii întreprinderii. Analiza

SWOT.

30. Caracteristici generale ale managementului şi culturii Japoneze.

31. Factorii de influenţă asupra eficienţei activităţii grupului.

32. Natura şi tipul conflictelor în organizaţie.

33. Strategia. Managementul strategic.

34. Rolul şi funcţiile managementului comparat.

35. Noţiuni despre management, manager. Domeniile şi ariile de management.

36. Esenţa şi evoluţia categoriei – motivaţie. Motivaţia şi ierarhia necesităţilor.

37. Esenţa, scopul şi sarcinile managementului în activitatea economică.

38. Misiunea şi scopurile organizaţiei. Caracteristica scopurilor.

39. Momentele pozitive şi negative în gestiunea organizaţiilor ne-formale.

40. Trăsături definitorii ale managementului în Germania, Franţa şi Marea Britanie.

41. Procesul de comunicare, formele de comunicare în întreprindere. Perfectarea procesului

de comunicare în întreprindere.

42. Factorii de influenţare în procesul luării deciziilor manageriale.

43. Metodele luării deciziilor.

44. Grupele formale şi ne-formale în colectivele de muncă.

45. Tipurile structurilor organizatorice.

46. Deciziile manageriale. Tipurile deciziilor. Etapele pregătirii şi luării deciziilor.

47. Natura şi cauzele stresurilor. Diminuarea influenţei stresurilor.

48. Funcţiile întreprinderii. Tipurile de întreprinderi.

49. Nivelurile de management.

50. Informaţia şi clasificarea ei.

51. Conceptul de produs. Ciclul de viaţă a produsului.

52. Sistemul de producţie, unitate industrială. Definirea şi clasificarea unităţilor industriale.

Funcţiile sistemului de producţie.

53. Capacitatea de producţie şi factorii ce determină mărimea ei.

54. Funcţia de producţie. Structura de concepţie şi producţie a întreprinderii constructoare de

maşini.

55. Etapele de pregătire pentru proiectarea unui sistem de producţie.

56. Etapele de proiectare a unui sistem de producţie.

57. Selectarea componenţei utilajului tehnologic în funcţie de tipul de producere, direcţiile

principale.



58. Metodele de proiectare a sistemului de producţie în funcţie de tipul de producţie.

59. Metode de determinare a volumului de muncă şi volumul de maşină pentru prelucrare

mecanică şi asamblare.

60. Determinarea numărului de utilaj tehnologic de bază şi a coeficientului de încărcare a lui

pentru producerea în flux.

61. Determinarea numărului de utilaj tehnologic de bază şi a coeficientului de încărcare a lui

pentru producerea variabilă.

62. Scheme de asamblare a sectoarelor de producere în secţie.

63. Calculul suprafeţei de producere şi a suprafeţelor a altor subdiviziuni ale secţiei.

64. Alegerea parametrilor de construcţiei ai clădirii.

65. Amplasarea maşinilor unelte faţă de mijloacele de transport. Variante.

66. Amplasarea utilajului pe liniile în flux şi pe sectoarele flexibile de fabricaţie. Variante.

67. Planul de amplasare a utilajului şi locurilor de muncă. Normele de bază a distanţelor

dintre elementele secţiei de prelucrare mecanică şi asamblare pentru diferite tipuri de

producere.

68. Determinarea numărului muncitorilor de bază, auxiliari de deservire etc. Pentru diferite

tipuri de producere.

69. Caracteristica fluxului de fabricaţie în construcţia de maşini.

70. Proiectarea liniilor de fabricaţie în flux.

71. Sincronizarea liniilor de fabricaţie în flux.

72. Principiile de bază ale organizării fabricării în baza tehnologiei de grup.

73. Principiile de bază ale organizării fabricării în baza tehnologiei tipizate.

74. Organizarea fabricaţiei şi a gospodăriei de SDV-uri. Calculul necesarului de SDV-uri.

Depozitarea, păstrarea, ascuţirea, repararea şi recondiţionarea SDV-urilor.

75. Organizarea activităţii de depozitare. Structura şi funcţiile. Tipurile de depozite. Scheme

de amplasare.
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