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FIŞA DISCIPLINEI 

 

MANAGEMENT ÎN TRANSPORTURI  
2019-2020 

 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 

1.2 Facultatea Mecanică şi Tehnologie 

1.3 Departamentul Autovehicule și Transporturi 

1.4 Domeniul de studii Ingineria Transporturilor 

1.5 Ciclul de studii Master 

1.6 Programul de studii / Calificarea TRANSPORTURI ȘI SIGURANȚĂ RUTIERĂ 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Management sistemic în transporturi 
2.2 Titularul activităţilor de curs S.l. dr. ing. Andrei-Alexandru BOROIU 

2.3 Titularul activităţilor de seminar/proiect S.l. dr. ing. Andrei-Alexandru BOROIU 

2.4 Anul de studii II  2.5 Semestrul I  2.6 Tipul de evaluare  C 2.7 Regimul disciplinei D  

  
3. Timpul total estimat 

3.1 Număr de ore pe saptămână 4 3.2 din care curs 2 3.3 Sem + pr 1+1 

3.4 Total ore din planul de inv. 56 3.5 din care curs 28 3.6 Sem + pr 14+14 

Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 25 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri 25 

Tutoriat 8 

Examinări 4 

Alte activităţi .....  

3.7 Total ore studiu individual 82 

3.8 Total ore pe semestru
 

136 

3.9 Număr de credite alocate disciplinei 6 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum Nu este cazul 

4.2 De competenţe 
Competenţe acumulate la disciplinele: Bazele economiei, Tehnici de documentare-
comunicare, Introducere în tehnica transportului, Metode de munca in grup, 
Marketing in transporturi 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului Sală de curs dotată cu tablă, videoproiector, ecran proiecţie, calculator  

5.2 
De desfăşurare a seminarului ṣi 
proiectului 

Sală de curs dotată cu tablă, videoproiector, ecran proiecţie, calculator 

6. Competenţe specifice acumulate 
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-Definirea, descrierea si precizarea conceptelor, teoriilor şi metodelor specifice microeconomiei şi 
macroeconomiei sistemelor de transport. 
-Utilizarea cunostintelor specifice, tehnicilor şi metodelor pentru evaluarea resurselor necesare dezvoltarii 
sistemului de transport în functie de evolutia cererii de transport şi de repartizarea acesteia pe moduri de 
transport.  
-Aplicarea unor principii specifice pentru calculul costurilor generalizate (globale) corespunzatoare solutiilor 
tehnice de dezvoltare a sistemului de transport,  prin luarea în considerare a costurilor monetare si a  costurilor 
nemonetare (durată, securitate, siguranţă, confort etc.).. 
-Realizarea unor modele specifice pentru evaluarea, alegerea si ierarhizarea multicriterială a proiectelor de 
investiţii în transporturi (sub aspect tehnic, economic şi financiar). 
- Realizarea analizelor tehnice, economice si financiare a proiectelor complexe  de modernizare/ restructurare/ 
dezvoltare a componentelor sistemului de transport si promovarea solutiei recomandate dintr-o ierarhie a 
proiectelor fezabile. 

C
o
m

p
e

te
n

ţe
 

tr
a

n
s
v
e

rs
a

le
 

 

tr
a

n
s
v
e

rs
a

le
 -Integrarea facilă în cadrul unui grup, asumându-şi roluri specifice şi realizând o bună comunicare în colectiv. 

-Realizarea dezvoltării personale şi profesionale prin utilizarea tehnologiilor informaţionale moderne în 
documentare şi învăţare, inclusiv intr-o limba de circulatie internationala 
 
 
 

7. Obiectivele disciplinei  

7.1 Obiectivul general al disciplinei 
Intelegerea functionarii tuturor componenetelor structurale ale firmei de 
transporturi; modelarea organizatiei; intelegere modului de adoptare a 
deciziilor cele mai potrivite intr-un anumit context. 

7.2 Obiectivele specifice 

La finalul cursului studentul trebuie: 
-  să posede cunoştinţe pentru evaluarea resurselor necesare dezvoltarii 
sistemului de transport; 
- să posede cunoştinţe pentru dezvoltarea şi utilizarea unor modele 
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specifice pentru evaluarea, alegerea si ierarhizarea multicriterială a 
proiectelor de investiţii în transporturi (sub aspect tehnic, economic şi 
financiar). 

8. Conţinuturi 

8.1. Curs  
Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse 
folosite 

1 Conceptele managementului: energie, proces, sistem, informaţie 6 
Prelegerea 
-Expunerea cu 
material suport 
-Explicaţia 
-Descriere şi 
exemplificare 
-Conversaţia 
euristică 
-Dezbaterea 
-Problematizarea 
-Exerciţiul 

 

Tabla, Texte, 
schiţe, grafice,  
Video-proiector,  
Calculator, 
internet  

 

2 
Funcţiile/procesele managerului şi aplicarea lor la specificul firmei 
de transport: informarea; prognoza; organizarea; planificarea; 
decizia si comanda; antrenarea; control evaluarea 

6 

3 

Componentele structurale  necesare firmelor de transporturi, 
atribuţiunile fiecăreia şi cooperarea lor în creşterea performanţei 
ofertei: subsistemul conducerii; s. de marketing; s. de personal; s. 
de calitate; s. de protecţie; s. tehnologic;  s.  materialelor ; s. de 
gestiune; s. energetic; s de mentenanţă; s. logistic; s. informatizat; 
s. cercetare dezvoltare. 

10 

4 
Modele sistemice ale autoadaptabilitatii: modelul cibernetic si 
modelul realist al autoadaptabilitatii 

6 

 TOTAL ORE 28  

 

8.2. Aplicaţii – Seminar 
Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

1 

Elementele de bază ale teoriei modelării şi simulării sistemelor cu 
autoreglarea informaţională: 

- convenţionale şi simboluri; 
- Principiile modelării şi simulării sistemelor 

6 -Prelegerea; 
Explicaţia; 
Expunerea cu 
material; suport; 
Problematizarea; 
Descriere şi 
exemplificare; 
Conversaţia 
euristică; 
Dezbaterea; 
Exerciţiu  

Tabla, texte, 
schiţe, tabele, 
grafice,  
video-proiector, 
calculator, 
internet 

2 

Modelarea şi simularea firmelor de transport: 
- Etapele generale ale modelării 
- Modelul descriptiv managerial, al unei organizaţii 
- Modelarea simulativă a sistemelor de ordinul I 
-  Modelarea simulativă a sistemelor de ordinul II 

6 

3 Atenţionări asupra viabilităţii şi utilităţii modelelor simulative 2 

TOTAL ORE 14  

 

8.2. Aplicaţii – Proiect 
Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

1 Prezentarea teoretica a unei functii manageriale 4 

 

Tabla, texte, schiţe, 
tabele, grafice, 
planşe 
fotografii,  
video-proiector, 
calculator, internet 

2 
Exemplu de modelare tehnologică procesuală structurală şi 
informaţională a organizaţiei 

4 

3 Modelul descriptiv managerial al firmei de transport 2 

4 
Exemplu de modelare organizaţională: Fluxul de comenzi şi 
onorare a lor; Fluxul de personal; Fluxul de bani 

4 

TOTAL ORE 14  

 
Bibliografie: 
[1]. Boroiu, A-A. – Management în transporturi - note de curs, 2019-2020; 
[2]. Boroiu,A-A. – Ingineria transporturilor. Aplicaţii, Editura Universităţii din Piteşti, 2019; 
[3]. Tănăsuică, I. – Managementul logisticii si ingineriei transporturilor, Ed. MatrixRom,, Bucuresti, 1998 

   [4].  Ghiţescu, T. - Management sistemic educaţional,  Ed. MatrixRom, Bucureşti, 2006 
   [5].  Grădinaru,  P., Grădinaru, D., Ghiţescu, T. - Simulări şi proiecte de management , Ed. Sitech, Craiova, 2007 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice, asociaţiilor 
profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului 

Competenţele dobândite în cadrul acestei discipline permit absolvenţilor să lucreze în domeniul ingineriei 
transporturilor, ingineri în firme de afaceri si servicii din domeniul transporturilor; planificatori în domeniul transporturilor;  

10. Evaluare 

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

10.1 Curs 
Participare activa la 
curs  

Înregistrare fiṣe de activitate 
curs 

10 

10.2 Seminar 
 Implicare, activitate de-
a lungul semestrului 

Întrebări. Discuții individuale 30 

10.3. Proiect 
Corectitudinea 
rezolvării 

Prezentare orală. Discuții 
individuale 

30 

10.4 Standard minim de 
performanţă 

Proiectarea unui sisteme de management pentru o firma de transport 

Data completării         Titular de curs    Titular de laborator 
17.10. 2019   Andrei-Alexandru BOROIU, dr. ing.  Andrei-Alexandru BOROIU, dr. ing. 
    
Data aprobării în Consiliul departamentului,  Director de departament,   Director de departament, 
18.10.2019                  (prestator)              (beneficiar), 
         Adrian Clenci, conf.      Adrian Clenci, conf. 


