
SUBIECTELE 
pentru examenul de admitere la specialitate, 

Program de masterat “Managementul şi exploatarea transportului„ 
 

1. Productivitatea mijlocului de transport. Alegerea mijlocului de transport şi determinarea 
numărului necesar de unităţi. Capacitatea raţională de încărcare. 

2. Procesul de transport al mărfurilor. Esenţa, ciclul elementar si indicatorii tehnico-
explotaţionali de bază. 

3. Procesul de transport al călătorilor. Esenţa, ciclul elementar şi indicatorii tehnico-
economici de baza. 

4. Domenii de utilizare raţională, de coordonare şi interacţiune a genurilor de transport. 
5. şi indicatorii particulari de eficienţă şi calitate a procesului de transport. 
6. Scopul şi metodele de studiu a fluxurilor de trafic de călători. Pregătirea, realizarea si 

prelucrarea datelor studiilor fluxurilor de trafic. 
7. Clasificarea, caracteristicile si proprietăţile mărfurilor. Ambalarea, marcarea şi pregătirea 

mărfurilor pentru transport. 
8. Maşini şi mecanisme de încărcare - descărcare. Clasificarea, caracteristicile şi parametrii 

tehnico-exploataţionali. Productivitatea maşinilor de încărcare-descărcare. 
9. Formularea matematică şi soluţionarea 

problemei de transport de programare liniara. Criteriile şi întărirea optimală a 
expeditorilor după destinatari. Rutare de trafic. 

10. Caracteristicile psiho-fiziologice, modelul activităţii şi rolul conducatorului auto în    
procesul de circulaţie rutieră. 

11. Siguranţa mijloacelor de transport şi a sistemelor de transport. 
12. Indicatorii de viteză a mijloacelor de transport. Factorii de influenţă şi metode de 

normare. 
13. Profilactica şi analiza accidentelor rutiere. 
14. Regimule de muncă şi odihnă, evidenţa şi planificarea activităţii conducătorilor auto. 
15. Gestionarea stocurilor în sisteme logistice. 
16. Proiectarea sistemelor logistice de distribuţie. 
17. Concepţia, definiţiile moderne şi principiile de bază a logisticii transporturilor. 
18. Tehnologia transportului mărfurilor perisabile. 
19. Noţiunea, clasificarea, modul de analiză şi modelele sistemelor de transport. 
20. Tehnologia transportului mărfurilor industriale şi a materialelor de construcţie. 
21. Clasificarea rutelor transportului de pasageri. Reţeaua de rute şi caracteristicile ei. 
22. Tehnologia de transport a mărfurilor periculoase. 
23. Bazele proiectării tehnologice al întreprinderilor de transport auto şi de prelucrare a 

mărfurilor. 
24. Organizarea interacţiunii diferitor tipuri de transport în nodurile de transport. 
25. Bazele fiabilităţii sistemelor tehnologice de transport. 
26. Personalitatea în organizaţie. 
27. Gestionarea, autoperfecţionare şi imidjul conducătorilor. 
28. Grupul, colectivul şi personalul. 
29. Managementul, managerii şi resursele umane ale organizaţiei. 
30. Legităţile, principiile şi metodele de gestionare cu resursele umane. 
31. Caracterul lucrului managerial, funcţiile şi rolul managerilor, strategii de conducere a 

oamenilor. 
32. Bazele conducerii motivaţionale. 
33. Puterea, împuternicirile de gestionare, leadership şi stilurile de conducere. 
34. Calităţile managerului şi liderului: comportamentul organizaţional. 
35. Cultura şi etica în organizaţii. 
36. Funcţiile subdiviziunilor de conducere cu personalul în cadrul întreprinderii. 



37. Conflictele şi conducerea lor. 
38. Structurile organizaţionale şi eficacitatea lor. 
39. Prognozarea şi planificarea în management. 
40.  Legităţile funcţionării şi dezvoltării organizaţiilor, scopurile şi strategiile lor. 
41. Subdiviziunile de conducere, avantaje şi dezavantaje. 
42. Probleme manageriale şi rezolvarea lor. 
43. Conducerea întreprinderilor cu diferite forme de proprietate. 
44. Principii, funcţii, metode şi tehnologii de management. 
45. Analiza şi asigurarea informaţională în management. Analiza în management şi 

asigurarea informaţională. 
46. Structura organizatorică şi de producţie a ÎTA: principii de formare şi proiectare; 

organigrama; funcţii unităţilor structurale şi obligaţiile de muncă a angajaţiilor. 
47. Fonduri fixe a ÎTA: caracteristica, particularităţi de formare şi utilizare, termenii de 

funcţionare utilă şi metode de amortizare, eficacitatea exploatării. 
48. Fonduri variabile a ÎTA: componenţa; calculul volumelor anuale necesare; eficacitatea 

utilizării. 
49. Structura şi obiective serviciului tehnic ÎTA. 
50. Structura şi obiective serviciului comercial la ÎTA. 
51. Costul de preţ a serviciilor de transportare a încărcăturilor: structura, componenţa, 

calculul şi analiza consumurilor şi cheltuielilor. 
52. Calculul programelor de producere privind exploatarea, deservirea tehnică şi reparaţiile 

curente ale materialului rulant a ÎTA. 
53. Planificarea muncii, salariului şi aprovizionării tehnico-materiale în cadrul ÎTA. 


