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Subiectele 

pentru examenul de admitere la masterat,  

programul  „Ingineria şi Managementul Afacerilor în Industria Uşoară” 

 

I. Management 

 

1. Conceptul de management şi funcţiile managementului. 

2. Funcţia de planificare a managementului. 

3. Funcţia de organizare a managementului. 

4. Funcţia de antrenare a managementului. 

5. Funcţia de control a managementului. 

6. Misiunea şi obiectivele organizaţiei: conţinut şi scopul acestora. 

7. Procesul de planificare strategică: conţinut,  elemente componente, etape de realizare.  

8. Mediul extern al organizaţiei, caracteristica şi elementele lui. 

9. Descrieţi instrumentele speciale pentru conceperea strategiilor: analiza SWOT, matricea 

BCG. 

10. Tipuri de strategii managerile cunoscute. 

11.  Structuri organizatorice: tipuri şi recomandări de aplicare. 

12. Conceptul de schimbare şi  sursele acesteia. 

13. Algoritmul general de realizare a schimbării. 

14. Decizia managerială şi conţinutul procesului decizional.  

15. MRU şi principalele sale activităţi.  

16. Analiza postului: scop, conţinut, rezultate. 

17. Recrutarea resurselor umane: scop, etape, metode de recrutare. 

18. Selecţia personalului: conţinut, etape, metode de selecţie.  

19. Comunicarea în management, conţinut şi importanţă. Structura procesului de comunicare. 

20. Comunicarea în cadrul organizaţiei. Comunicarea formală şi neformală. 

21. Conflictele în organizaţie. Metode de gestiune a conflictelor.  

22. Pregătirea profesională a personalului şi  evaluarea rezultatelor pregătirii. 

23. Prezentaţi sistemul de pregătire a personalului în cadrul organizaţiei. 

24. Evaluarea performanţelor personalului: scop şi conţinut.  

25. Metode de evaluare a performanţelor personalului. 

26. Recompensele personalului: conţinut şi forme de recompense. 

27. Noţiunea de motivare şi rolul motivării în obţinerea performanţelor. 

28. Prezentaţi doua Teorii de proces ale motivaţiei.  

29. Prezentaţi două Teorii de conţinut ale motivaţiei. 

30. Normarea muncii. Tipuri de norme. Metode de stabilire a normelor. 

31. Cronometrarea timpului de muncă: metodă de stabilire a normelor de timp. 

32. Fotografierea timpului de muncă- metodă de înregistrare directă a timpului. 

33. Observări instantanee - metodă de înregistrare indirectă a timpului. 

34. Metode de studiu şi analiză a procesului de producţie. 

35. Studiul metodelor de lucru pe locul de muncă. 

36. Definirea calităţii. Evoluţia conceptului de calitate. 

37. Controlul calităţii. Clasificarea şi caracteristica metodelor de control a calităţii utilizate  în 

industria uşoară. 

38. Definirea Managementului calităţii şi funcţiile acestuia. 

39. Noţiunea de sistem al calităţii şi principiile managementului calităţii, specificate în normele 

ISO 9000 versiunea 2008. 

40. Caracterizaţi documentaţia de bază a sistemului de management  al calităţii. 

41. Certificarea produselor şi SMC. 
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II.    Economia şi statistica ramurii  

 

1. Noţiunea şi esenţa economiei de piaţă. 

2. Modele ale economiei de piaţă. 

3. Tipuri de întreprinderi şi caracteristica lor. 

4. Întreprinderile mici şi mijlocii (ÎMM). Susţinerea de către stat a ÎMM. 

5. Noţiunea de plan de afaceri. Locul planului de afaceri în evoluţia unei afaceri. Rolul planului 

afacerii.  

6. Structura planului de afaceri. Conţinutul compartimentelor unui plan de afaceri. 

7. Structura personalului unei întreprinderi. Caracteristica fluxului de personal într-o 

întreprindere. 

8. Activele imobilizate ale unei întreprinderi. Componenţa mijloacelor fixe ale întreprinderii şi 

caracteristicile acestora. 

9. Activele circulante ale unei întreprinderi. 

10. Norme şi metode de calcul a amortizării. 

11. Rolul surselor de finanţare şi activitatea economică a întreprinderii. 

12. Leasing – ul ca formă de finanţare pentru întreprindere, Leasing – ul operaţional. 

13. Modalităţi de rambursare a împrumuturilor. 

14. Salarizarea muncii. Noţiuni generale. 

15. Sisteme de remunerare a muncii: în acord, în regie şi mixtă. Sistemul tarifar de salarizare. 

16. Productivitatea muncii. 

17. Conceptele: cost, preţ, profit. Noţiuni. Clasificări. 

18. Structura cheltuielilor unei întreprinderi producătoare. Structura costurilor pe articole de 

calculaţie. 

19. Factori ce duc la creşterea şi reducerea preţurilor. 

20. Formarea preţului la diferite nivele de realizare. 

21. Funcţiile, rolul impozitelor şi taxelor. 

22. Caracteristica sistemului fiscal al RM. 

23. Clasificarea impozitelor şi taxelor în dependenţă de sursa de acumulare. 

24. Particularităţile impunerii veniturilor persoanelor fizice care nu desfăşoară activitatea de 

întreprinzător. 

25. Particularităţile calculării impozitului pe venit pentru persoanele care desfăşoară activitatea 

de întreprinzător. 

26. Relaţia cost – volum de activitate – profit. Noţiunea pragului de rentabilitate. 

27. Modelul privind evoluţia liniară a costurilor şi veniturilor. 

28. Modelul privind evoluţia neliniară a costului total şi a venitului total. 

29. Analiza pragului de rentabilitate la asimilarea de produse noi. 

30. Determinarea pragului de rentabilitate a unui volum de activitate exprimat de cifra de afaceri. 

31. Marja de siguranţă. 

32. Concepte operante în analiza marginală. 

33. Reguli de comportare a firmelor ce urmăresc maximizarea profitului. 

34. Profitul – unul dintre indicatorii eficienţei economice de bază. Căi de maximizare a 

profitului. 

35. Rentabilitatea – ca indicator al eficienţei economice. Indicatori de exprimare a rentabilităţii. 

36. Indicatorii activităţii economice. 

37. Activitatea economică externă a unei întreprinderi. 

38. Reglementarea tarifar-vamală. Reglementarea netarifară. 

39. Măsuri de natură bugetară de stimulare a exporturilor. 

40. Măsurile de natură bugetară de stimulare a zonelor economice libere. 
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III. PROIECTAREA FLUXURILOR  ŞI   ÎNTREPRINDERILOR DE CONFECŢII 

 

a) Opţiunea Confecţii textile şi din tricoturi 

 

1. Principiile de organizare al procesului de producţie în flux. 

2. Caracteristica liniilor tehnologice după: capacitate, structură, gradul de asigurare tehnică, gradul 

de specializare, ritmul de lucru în flux, lansarea semifabricatelor. 

3. Principiile de organizare, domeniul de utilizare şi caracteristica mijloacelor de transport în liniile 

tehnologice agregat. Priorităţi şi neajunsuri. 

4. Principiile de organizare, domeniul de utilizare, priorităţile şi neajunsurile liniilor tehnologice 

secţionate. 

5. Principiile de organizare, domeniul de utilizare şi caracteristica mijloacelor de transportare în 

liniile tehnologice agregat - grupă. Priorităţile şi neajunsurile. 

6. Metoda lansării modelelor şi semifabricatelor în linia tehnologică. Factorii ce influenţează 

alegerea tipului lansării modelelor în linia tehnologică. 

7. Calculul parametrilor liniei tehnologice în dependenţă de tipul lansării modelelor în linia 

tehnologică. 

8. Calculul parametrilor liniei tehnologice în dependenţă de tipul liniei tehnologice. 

9. Condiţiile de coordonare de bază a operaţiilor tehnologice în dependenţă de tipul liniei 

tehnologice. 

10. Analiza cuplării preliminare prin metoda grafică şi de calcul (coeficientul de coordonare, 

diagrama încărcării, graficul de montare).  

11. Etapele tehnologice de proiectare a liniilor tehnologice. 

12. Schema tehnologică a fluxului. Ordinea de elaborare. Indicii tehnico-economici a operaţiei 

tehnologice. 

13. Principiile de organizare, domeniul de utilizare, priorităţile şi neajunsurile liniilor tehnologice 

conveier cu ritm liber şi impus. 

14. Caracteristica formelor flexibile de organizare ale liniilor tehnologice. 

15. Particularităţile calculului liniei tehnologice cu transportor tip conveier. 

16. Cerinţe privind proiectarea liniei tehnologice. 

17. Caracteristica comparativă a liniei tehnologice tip  agregat  şi tip agregat - grupă. 

18. Caracteristica comparativă a liniei tehnologice tip conveier cu ritm liber şi conveier cu ritm 

impus. 

19. Caracteristica comparativă a mijloacelor de transport în liniile tehnologice. 

20. Cerinţe privind amplasarea locurilor de muncă în flux şi a liniilor tehnologice pe planul secţiei de 

cusut. 

21. Forme flexibile de organizare a fluxurilor. 

22. Particularităţile calcului formelor flexibile de organizare a producerii. 

23. Principiile formării sortimentului de confecţii a unei întreprinderi. 

24. Calculul capacităţii întreprinderii de confecţii  reeşind din necesitatea totală în confecţii. 

25. Calculul capacităţii întreprinderii de confecţii la reconstrucţie şi reorganizare  reeşind din 

suprafaţa de producere. 

26. Calculul programei de fabricaţie şi a devizului de materiale. 

27. Metodica calculului preliminar în cazul proiectării unei întreprinderii de confecţii noi. 

28. Metodica calculului preliminar în cazul reorganizării întreprinderii de confecţii. 

29. Caracteristica lucrărilor şi utilajului pentru pregătirea către lansare a modelelor în procesul de 

producţie în secţia experimentală. 

30. Calculul tehnologic a secţiei experimentale. 

      32. Cerinţe privind elaborarea planului secţiei experimentale. 

      33. Caracteristica procesului tehnologic şi a utilajului în secţia de pregătire.  

34. Metodica de calcul a numărului de utilaj tehnologic, muncitori şi a suprafeţei efective în secţia de 

pregătire. 

35. Cerinţe privind elaborarea planului secţiei de pregătire. 
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36. Caracteristica procesului tehnologic şi a utilajului în secţia de croire. 

37. Metodica de calcul a numărului de utilaj tehnologic, muncitori şi a suprafeţei efective a secţiei de 

croire. 

37. Cerinţe privind elaborarea planului secţiei de croire. 

38. Calculele tehnologice a secţiei de tratament umidotermic şi finisare a produselor de 

îmbrăcăminte. 

39. Caracteristica mijloacelor de transport şi amplasarea utilajului în secţia de tratament umidotermic 

şi finisare a produselor de îmbrăcăminte. 

40. Calculul tehnologic a secţiei de garnisire iniţială. 

41. Caracteristica lucrărilor şi utilajului în secţia de tratament higrotermic şi finisare a produselor de 

îmbrăcăminte. 

42. Caracteristica procesului tehnologic şi a utilajului în cadrul depozitului de produse finite.  

43. Metodica de calcul a numărului de utilaj tehnologic, muncitori şi a suprafeţei efective a depozitul 

de produse finite. 

44. Cerinţe privind elaborarea planului depozitului de produse finite. 

45. Particularităţile organizării procesului de fabricaţie la întreprinderile mici. 

 

b) Opţiunea Confecţii din piele şi înlocuitori de piele 

 

1. Definirea normei de timp şi normei de producţie. 

2. Relaţiile generale de calcul a normei de timp şi de producţie pe ateliere. 

3. Criterii de amplasare a utilajului şi a locurilor de muncă în atelierele de croit (repere flexibile şi 

rigide). Exemple. 

4. Criterii de amplasare a utilajelor şi a locului de muncă în atelierele de prlucrare-asamblare. 

Exemple. 

5. Criteriile de amplasare a utilajelor şi a locului de muncă în atelierele de prelucrare rigide. 

Exemple. 

6. Criteriile de amplasare a utilajului şi a locului de muncă în atelierul de tras-tălpuit-finisat. 

Exemple. 

7. Parametrii de funcţionare a benzii cu ritm liber. 

8. Parametrii de funcţionare a benzii cu ritm impus. 

9. Calculul necesarului de calapoade şi stabilirea regimului de circulaţie al acestora. 

10. Stabilirea necesarului de depozite:  magaziei de materiei prime (în cazul depozitării prin stivuire 

şi paletizare). 

11. Stabilirea suprafeţei magaziei de produse finite. 

12. Stabilirea suprafeţei magaziei de materiale recuperate. 

13. Clasificarea sistemelor de organizare a fluxurilor tehnologice. Evoluţia sistemelor de organizare. 

14. Organizarea producţiei pe lini în flux discontinuu, fără transport mecanizat (PROD SINCRON, 

pe CĂRUCIOARE, pe TREN DE CĂRUCIOARE, BANDĂ GLISANTĂ). 

15. Organizarea producţiei pe linii în flux discontinuu, fără transport mecanizat: SISTEM RINK. 

16. Organizarea producţiei pe linii în flux discontinuu, cu transport interoperaţional mecanizat: 

banda închisă în plan vertical, cu ritm liber şi comandă de la dispecer; banda închisă în plan vertical, 

cu ritm liber. 

17. Organizarea producţiei pe linii în flux continuu, cu transport interoperaţional mecanizat. 

18. Definiţia şi caracteristicile programului de fabricaţie. 

19. Organizarea teritoriului unei unităţi de producţie. Exemple. 

20. Tipurile de clădiri industriale şi restricţiile impuse la alegerea tipului de clădire. 

21. Variante  de organizare a atelierelor în unităţile de producţie. 

22. Variante de amplasare a fluxurilor tehnologice în întreprindere. Exemple. 

23.  Criteriile de clasificare a întreprinderilor industriale. 

24. Criteriile de clasificare a fluxurilor tehnologice. 
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