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Universitatea de Stat din Moldova 

Facultatea Ştiinţe Economice 

Departamentul „Economie, Marketing şi Turism” 

Pentru specialitatea: 0414 Marketing și logistică 

 

FIŞA DISCIPLINEI/MODULULUI 

 

Logistica transportului 
Responsabil de disciplină/modul: Ceaikovskii A., dr., conf.univ 

Administrarea disciplinei 

Codul Total ore Curs Seminare Laborator 
Studiul 

individual 

Credite 

(ECTS) 

Limba de 

predare 

S.05.A.0.45 150 30 45 - 75 5 Română/ 

rusă/engleză 

S.07.A.0.47 150 12 18 - 120 5 Română 

 

Rezultatele 

învăţării:  

Competențe 

Competențele Finalități de studiu 

C2. analiza, evaluarea și 

aplicarea metodelor și 

instrumentelor din următoarele 

domenii: piaţă, logistică, clienţi, 

management pentru a sprijini 

activităţile legate de performanță 

într-o companie axată pe plan 

național și internațional; 

 

C3 Elaborarea, realizarea și 

evaluarea proiectelor în 

marketing și logistică; 

 

C4 Culegerea, analiza şi 

interpretarea de date şi 

informaţii referitoare la 

problemele pieţei; 

 

C5 Organizarea și 

desfășurarea activităților de 

marketing și logistică în entitățile 

private și publice relevante 

cerințelor pieței; 

• A identifica şi defini metodele, tehnicile şi instrumentele de 

culegere, analiză şi interpretare a datelor referitoare la 

factorii care determină schimbările mediului de marketing; 

• A utiliza metodele, tehnicile și instrumentele de culegere, 

analiză și interpretare a datelor referitoare la o problemă în 

domeniul logisticii transportului; 

• A descrie procesul de realizare, evaluare a proiectelor în 

logistica transportului; 

• A utiliza unii indicatori de calitate pentru evaluarea realizării 

proiectelor din domeniul logisticii transportului; 

• A argumenta metodele standard a calității execuției 

operațiunilor și tranzacțiilor comerciale; 

• A simula operațiuni și/sau tranzacții comerciale; 

• A descrie procesul de desfășurare a activităților de logistică 

în conformitate cu legile și normele stabilite; 

• A evalua critic modalități de aplicare a metodelor, funcțiilor 

administrative relevante pieței; 

 

Conținutul 

disciplinei 

Noţiuni de bază ale logisticii de transport 

Particularităţile funcţionării transportului în sisteme logistice 

Administrarea logistică procesului de transportare 

Caracteristica de transportare şi clasificarea cargourilor 

Cheltuieli şi tarifele de transportare 

Documentaţia în livrarea cargourilor 

Tehnologii logistice în transportări mixte 

Metodele şi modeluri logisticii de transport 
 

Evaluarea 

rezultatelor 

Evaluarea curentă se va realiza prin: 

2 testări – evaluarea curentă-probe scrise; 

Elaborarea și susţinerea produsului lucrului individual-proiect de investigare, 

aprecierea în rezultatul participării la seminare 

Evaluarea finală- examen scris sau asistat la calculator,în baza testului clasic care include itemi de divers 

nivel de complexitate: a) cunoaștere; b) aplicare; c) integrare. 

Nota generală se va determina ca o medie ponderată în modul următor: 

• evaluare curentă, inclusiv produsul lucrului individual – 60%; 
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• evaluare finală – 40% 

 

Studiul 

individual 

Studenții vor elabora un proiect de investigare cu aplicarea conceptelor, teoriilor, metodelor, instrumentelor 

economice de cercetare pe anumite tematici la nivelul entităţii economice. Cerințele și termenele de 

elaborareși prezentatre se conțin în curriculum-ul la disciplină  la capitolul VI ”Studiul individual” (poate fi 

accesat pe platforma e-learning www.moodle.usm.md ). 

Bibliografie 

recomandată 

de bază  

1. Rusnac, Iulian. Economia transportului auto / Iulian Rusnac ; Acad. de Transporturi, Informatică şi 

Comunicaţii. - Chişinău : Evrica, 2003. - 136 p. 

2. Еремеева, Л. Э. Транспортная логистика: учебное пособие / Л. Э. Еремеева; Сыкт. лесн.ин-т. — 

Сыктывкар : СЛИ, 2013. — 260 с. 

suplimentară  

1. 1. Horomnea, Emil. Contabilitatea construcţiilor şi transporturilor / Emil Horomnea ; Univ. "Al. I. 

Cuza" Iaşi. - Iaşi : [s.n.], 1986. - 372 p 

2. Транспортировка в логистике: Учебное пособие/ В. С. Лукинский, В. В. Лукинский, И. А. 

Пластуняк, Н. Г. Плетнева. – Спб.:СПбГИЭУ, 2005 

  

http://www.moodle.usm.md/

