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I. Preliminarii 

Disciplina Teoria sistemelor de transport prevede studierea particularităţilor din 

domeniul serviciilor de transport, precum şi a condiţiilor de transportare. 

Conceptele de bază ale disciplinei sunt serviciile în transport, drept componentă-cheie în 

transporturi. 

Importanţa studierii serviciilor în transport ţine de diversele funcţii ale acestora: 

ecologice, industriale, sociale, culturale şi tehnico-economice. De asemenea, este importantă şi 

studierea condiţiilor de transportare, deoarece ele au un rol esenţial în dezvoltarea 

transporturilor. 

Studierea disciplinei Teoria sistemelor de transport contribuie la formarea la elevi a 

competenţelor profesionale de gestionare eficientă a transportului din cadrul întreprinderilor. 

Pentru formarea competenţelor specifice disciplinei în cauză, elevul trebuie să deţină 

cunoştinţe şi abilităţi achiziţionate la disciplinele Construcţia şi mentenanţa automobilelor, 

Materiale de exploatare, Informatica aplicată. 

 

 

II. Motivaţia, utilitatea disciplinei pentru dezvoltarea profesională 

Disciplina Teoria sistemelor de transport are un rol esenţial în formarea iniţială şi cea 

continuă a specialistului din domeniul transportului. La fel, specialistul competent face apel la 

metode şi tehnici de analiză a datelor din transport pentru a folosi într-un mod optimal 

resursele în scopul planificării şi dezvoltării afacerii sale. 

Ştiinţa şi tehnica modernă permit gestionarea eficientă a transportului, cu efecte 

favorabile pentru sporirea capacităţii de transport. De aceea, specialiştii care lucrează în 

transport trebuie să deţină competenţele necesare pentru implicarea efectivă în activitatea de 

prestări servicii. 

Cunoştinţele şi abilităţile obţinute pe parcursul studierii disciplinei vor servi ca 

fundament pentru formarea profesională a elevilor în cadrul următoarelor unităţi de curs: 

Operaţii şi echipamente pentru manipularea mărfurilor, Transport rutier de mărfuri în trafic 

naţional, Transport rutier de persoane în trafic naţional, Transport rutier în trafic internaţional, 

Transport multimodal, Logistica transporturilor. 

Disciplina oferă elevului oportunităţi de a face faţă situaţiilor cotidiene concrete, de a 

soluţiona probleme şi situaţii de lucru, de a se integra profesional. Atitudinile şi 

comportamentele caracteristice viitorului specialist, formate în cadrul acestei discipline, vor 

contribui la desfăşurarea unei activităţi independente şi la o carieră de succes. 

 

 

III. Competenţele profesionale specifice disciplinei 

Competenţa profesională din descrierea calificării: Coordonarea transportului şi 

activităţilor specifice. 

Competenţe profesionale specifice disciplinei: 

CS.1. Evaluarea importanţei transporturilor pentru populaţia Republicii Moldova. 

CS.2. Identificarea sistemului de transporturi şi a interdependenţei, şi interacţiunii 

reciproce a acestora. 
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CS.3. Estimarea căilor de comunicaţie ca element indispensabil al transportului. 

CS.4. Planificarea exploatării transportului de mărfuri. 

CS.5. Planificarea exploatării transportului de persoane. 

CS.6. Analizarea reglementărilor în domeniul transporturilor. 

CS.7. Delimitarea instituţiilor de administrare a transportului. 

CS.8. Analiza comparativă a dispozitivelor şi programelor informaţionale. 

CS.9. Estimarea impactului activităţii transportului asupra mediului înconjurător. 

 

 

IV. Administrarea disciplinei 

Semestrul 

Numărul de ore 

Modalitatea 

de evaluare 
Nr credite 

Total 

Contact direct 
Lucrul 

individual Prelegeri 
Practică/ 

Seminar 

IV 210 80 40 90 examen 7 

 

V. Unităţile de învăţare 

Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut 

1. Apariţia, evoluţia şi importanţa transportului 

1. Evaluarea importanţei transporturilor 

pentru populaţia Republicii Moldova: 

− descrierea evoluţiei transportului; 

− clarificarea importanţei transportului; 

− distingerea necesităţii specialităţii. 

1.1. Istoricul şi dezvoltarea transportului 

1.2. Importanţa transportului ca ramură a 

serviciilor 

1.3. Introducerea în specialitatea Traficul 

Auto 

2. Moduri de transport 

2. Identificarea sistemului de transporturi şi a 

interdependenţei, şi interacţiunii reciproce a 

acestora: 

− relatarea sistemului unic de transporturi; 

− distingerea transportului rutier şi celui 

electric urban; 

− identificarea altor moduri de transport; 

− discutarea avantajelor şi dezavantajelor 

modurilor de transport. 

2.1. Sistemul unic de transporturi al 

Republicii Moldova 

2.2. Transportul rutier şi electric urban. 

2.3. Alte moduri de transport. 

2.4. Analiza comparativă a modurilor de 

transport. 

3. Căile de comunicaţie 

3. Estimarea căilor de comunicaţie ca element 

indispensabil al transportului: 

− enumerarea criteriilor de clasificare a 

căilor de comunicaţie; 

− denumirea, indexarea şi studierea 

categoriilor căilor de comunicaţie. 

3.1. Clasificarea căilor de comunicaţie. 

3.2. Denumirea, indexarea şi categoriile 

căilor de comunicaţie. 
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Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut 

4. Teoria proceselor de transportare în cadrul transportului de mărfuri 

4. Planificarea exploatării transportului de 

mărfuri: 

− Nominalizarea tipurilor transportărilor de 

mărfuri şi procesului de transportare a 

mărfurilor; 

− Definirea noţiunilor în cadrul 

transportărilor de mărfuri; 

− Identificarea criteriilor de clasificare a 

mărfurilor; 

− Observarea transportărilor repetate şi 

formării curenţilor de mărfuri; 

− Enumerarea vehiculelor de marfă şi a 

calităţilor de exploatare; 

− Calcularea indicatorilor tehnici calitativi; 

− Calcularea indicatorilor tehnici cantitativi; 

− Enumerarea criteriilor de clasificare a 

rutelor; 

− Descrierea reţelei de transportare. 

4.1. Tipurile transportărilor de mărfuri. 

Procesul tehnologic de transportare al 

mărfurilor. 

4.2. Noţiuni de bază în cadrul 

transportărilor de mărfuri. 

4.3. Clasificarea mărfurilor. 

4.4. Transportările repetate. Formarea 

curenţilor de mărfuri. 

4.5. Vehicule de marfă şi calităţile de 

exploatare a lor. 

4.6. Nivelul de pregătire tehnică şi de 

utilizare a mijloacelor de transport. 

4.7. Tipurile de parcurs şi nivelul de 

utilizare a vehiculelor de marfă. 

4.8. Indicatorii timpului şi vitezelor de 

exploatare a vehiculelor de marfă. 

4.9. Nivelul de utilizare a capacităţii 

vehiculelor de marfă. Productivitatea 

vehiculelor de marfă. 

4.10. Clasificarea rutelor. 

4.11. Reţeaua de transportare a mărfurilor. 

 

5. Teoria proceselor de transportare în cadrul transportului de persoane 

5. Planificarea exploatării transportului de 

persoane: 

− Nominalizarea tipurilor transportărilor de 

persoane şi procesului de transportare al 

persoanelor; 

− Definirea noţiunilor în cadrul 

transportărilor de persoane; 

− Observarea mobilităţii populaţiei; 

− Enumerarea vehiculelor de persoane şi a 

calităţilor de exploatare; 

− Calcularea indicatorilor tehnici calitativi; 

− Calcularea indicatorilor tehnici cantitativi; 

− Enumerarea criteriilor de clasificare a 

rutelor; 

− Descrierea reţelei rutiere şi indicatorii ei. 

5.1. Tipurile transportărilor de persoane. 

Procesul tehnologic de transportare al 

persoanelor. 

5.2. Noţiuni de bază în cadrul 

transportărilor de persoane. 

5.3. Mobilitatea populaţiei. 

5.4. Vehicule de persoane şi calităţile de 

exploatare. 

5.5. Tipurile de parcurs şi nivelul de 

utilizare a vehiculelor de persoane. 

5.6. Indicatorii timpului şi vitezelor de 

exploatare a vehiculelor de persoane. 

5.7. Nivelul de utilizare a capacităţii 

vehiculelor de persoane. 

Productivitatea vehiculelor de 

persoane. 

5.8. Clasificarea rutelor şi indicatorii 

tehnici. 

5.9. Reţeaua rutieră şi indicatorii ei. 
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Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut 

6. Reglementarea activităţii transporturilor 

6. Analizarea reglementărilor în domeniul 

transporturilor: 

− distingerea bazei legislativ-normative; 

− explicarea drepturilor, obligaţiunilor şi 

responsabilităţilor participanţilor la 

transport; 

− relatarea activităţilor conexe 

transportărilor; 

− discutarea criteriilor de calitate a 

serviciilor de transportare. 

6.1. Baza legislativ-normativă de activitate 

a transportărilor. 

6.2. Drepturile, obligaţiunile şi 

responsabilitatea participanţilor la 

transport. 

6.3. Activităţi conexe transportărilor. 

6.4. Calitatea serviciilor de transportare. 

7. Instituţiile de coordonare şi administrare a transportului 

7. Delimitarea instituţiilor de administrare a 

transportului: 

− relatarea organizaţiilor naţionale 

guvernamentale; 

− distingerea organizaţiilor naţionale 

nonguvernamentale; 

− descrierea organizaţiilor internaţionale 

guvernamentale şi nonguvernamentale. 

7.1. Organizaţiile naţionale 

guvernamentale. 

7.2. Organizaţiile naţionale 

nonguvernamentale. 

7.3. Organizaţiile internaţionale 

guvernamentale şi nonguvernamentale. 

8. Sistemele informaţionale în domeniul transporturilor 

8. Analiza comparativă a dispozitivelor şi 

programelor informaţionale: 

− identificarea sistemelor şi dispozitivelor 

informaţionale; 

− gestionarea electronică a activităţii de 

transport. 

8.1. Sisteme şi dispozitive informaţionale. 

8.2. Gestionarea electronică a activităţii de 

transport. 

9. Mediul ambiant şi transportul 

9. Estimarea impactului activităţii 

transportului asupra mediului înconjurător: 

− aprecierea impactului activităţii de 

transportare asupra mediului; 

− determinarea soluţiilor de diminuare a 

impactului activităţii de transportare. 

9.1. Impactul activităţii de transportare 

asupra mediului. 

9.2. Soluţiile de diminuare a impactului 

activităţii de transportare. 
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VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare 

Nr. 

crt. 
Unităţi de învăţare Total 

Numărul de ore 

Contact direct 
Lucrul 

individual Prelegeri 
Practică/ 

Seminar 

1.  Apariţia, evoluţia şi importanţa 

transportului 
10 6 - 4 

2.  Moduri de transport 14 8 - 6 

3.  Căile de comunicaţie 10 4 2 4 

4.  Teoria proceselor de transportare în 

cadrul transportului de mărfuri 
74 22 20 32 

5.  Teoria proceselor de transportare în 

cadrul transportului de persoane 
52 18 12 22 

6.  Reglementarea activităţii transporturilor 14 8 - 6 

7.  Instituţiile de coordonare şi administrare 

a  transportului 
10 6 - 4 

8.  Sistemele informaţionale în domeniul 

transporturilor 
18 4 6 8 

9.  Mediul ambiant şi transportul 8 4 - 4 

Total 210 80 40 90 

 

VII. Studiu individual ghidat de profesor 

Luându-se în consideraţie că unitatea de curs este un de tip disciplinar, activităţile 

pentru lucru individual vor fi de tip referat, argumentări în scris. 

Materii pentru studiul individual 
Produse de 

elaborat 

Modalităţi de 

evaluare 

Termeni de 

realizare 

1. Apariţia, evoluţia şi importanţa transportului 

1.1. Istoricul transporturilor. Referat Prezentarea 

referatului 

Săptămâna 17 

2. Moduri de transport 

2.1. Sistemul de transporturi al 

Republicii Moldova. 

Referat Prezentarea 

referatului 

Săptămâna 18 

3. Căile de comunicaţie 

3.1. Drumurile. Argumentare 

scrisă 

Prezentarea şi 

comunicarea 

documentului 

Săptămâna 19 

4. Teoria proceselor de transportare în cadrul transportului de mărfuri 

4.1. Vehicule de marfă. Argumentare 

scrisă 

Prezentarea şi 

susţinerea 

documentului 

Săptămâna 20 

4.2. Mărfurile. Argumentare 

scrisă 

Prezentarea şi 

susţinerea 

documentului 

Săptămâna 21 

4.3. Indicatorii tehnici. Argumentare Prezentarea şi Săptămâna 22 
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Materii pentru studiul individual 
Produse de 

elaborat 

Modalităţi de 

evaluare 

Termeni de 

realizare 

scrisă susţinerea 

documentului 

4.4. Reţeaua de transport. Argumentare 

scrisă 

Prezentarea şi 

susţinerea 

documentului 

Săptămâna 23 

5. Teoria proceselor de transportare în cadrul transportului de persoane 

5.1. Indicatorii tehnici. Argumentare 

scrisă 

Prezentarea şi 

susţinerea 

documentului 

Săptămâna 24 

5.2. Reţeaua de transport. Argumentare 

scrisă 

Prezentarea şi 

susţinerea 

documentului 

Săptămâna 25 

6. Reglementarea activităţii transporturilor 

6.1. Întreprinderile de transport. Comunicare Demonstraţia Săptămâna 26 

6.2. Calitatea serviciilor de 

transport. 

Comunicare Demonstraţia Săptămâna 27 

7. Instituţiile de coordonare şi administrare a transportului 

7.1. Structura instituţiilor. Comunicare Demonstraţia Săptămâna 28 

8. Sistemele informaţionale în domeniul transporturilor 

8.1. Rutele de transportare. Argumentare 

scrisă 

Prezentarea şi 

comunicarea 

documentului 

Săptămâna 29 

9. Mediul ambiant şi transportul 

9.1. Protecţia aerului atmosferic. Comunicare Demonstraţia Săptămâna 30 

 

 

VIII. Lucrările practice recomandate 

Nr. Unităţi de învăţare Lista lucrărilor practice Ore 

1.  Căile de comunicaţie 1. Stabilirea condiţiilor rutiere de exploatare a 

mijloacelor de transport. 
2 

2.  Teoria proceselor de 

transportare în cadrul 

transportului  de mărfuri 

2. Determinarea calităţilor de exploatare a 

vehiculelor. 

3. Determinarea transporturilor repetate şi cantităţii 

de transportare. 

4. Cercetarea curenţilor de mărfuri. 

5. Aprecierea indicatorilor utilizării parcului 

mijloacelor de transport. 

6. Determinarea indicatorilor timpului a vehiculelor 

de marfă. 

7. Determinarea vitezelor de exploatare a vehiculelor 

de marfă. 

20 
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Nr. Unităţi de învăţare Lista lucrărilor practice Ore 

8. Stabilirea indicatorilor utilizării capacităţii de 

transport. 

9. Determinarea indicatorilor cantitativi ai activităţii 

de transport. 

10. Stabilirea indicatorilor tehnici de exploatare în 

cadrul transportului de mărfuri. 

11. Cercetarea reţelei de transportare a mărfurilor. 

3.  Teoria proceselor de 

transportare în cadrul 

transportului de persoane 

12. Determinarea timpului şi vitezelor de exploatare a 

vehiculelor de persoane. 

13. Determinarea nivelului de utilizare a capacităţii 

vehiculelor de persoane. 

14. Calcularea productivităţii vehiculelor de persoane. 

15. Stabilirea intervalului şi frecvenţei de exploatare a 

vehiculelor de persoane. 

16. Determinarea indicatorilor tehnici de exploatare 

în cadrul transportului de persoane. 

17. Planificarea reţelei rutiere de transportare a 

pasagerilor. 

12 

4.  Sistemele informaţionale în 

domeniul transporturilor 

18.Compunerea schemei rutei de lucru în trafic 

raional şi descrierea indicilor atribuiţi. 

19.Compunerea schemei rutei de lucru în trafic 

interraional şi descrierea indicilor atribuiţi. 

20.Compunerea schemei rutei de lucru în trafic 

internaţional şi descrierea indicilor atribuiţi. 

6 

Total  40 

IX. Sugestii metodologice 

Tehnologiile didactice aplicate în procesul instructiv educativ vor fi indicate explicit în 

proiectele didactice elaborate de fiecare profesor în funcţie de nivelul de pregătire şi progresul 

demonstrat de grupa de elevi în ansamblu, cât şi de fiecare elev în parte. La selectarea 

metodelor şi tehnicilor de predare-învăţare-evaluare se va promova o abordare specifică, 

bazată în esenţă pe stimulare, pe individualizare, pe motivarea elevului şi dezvoltarea 

încrederii în sine. 

La alegerea strategiilor didactice se va ţine cont de următorii factori: scopurile şi 

obiectivele propuse; conţinuturile stabilite; resursele didactice, nivelul de pregătire iniţială şi 

capacităţile elevilor, competenţele ce trebuie dezvoltate. Se recomandă o abordare didactică 

flexibilă, care lasă loc adaptării la particularităţile de vârstă şi individuale ale elevilor, conform 

opţiunilor metodologice ale fiecărui cadru didactic. Profesorul va utiliza următoarele metode, 

procedee şi tehnici de predare-învăţare: prelegerea, explicaţia, conversaţia euristică, dialogul 

etc., precum şi forme de lucru: frontal, individual şi în echipă.  

În proiectarea didactică de lungă şi scurtă durată profesorul se va ghida de prezentul 

curriculum, atât la compartimentul competenţe, cât şi la conţinuturile recomandate. În 
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corespundere cu cerinţele didactice, profesorul va planifica ore de sinteză şi evaluare, precum 

şi activităţi practice.  

Cadrul didactic va stabili coerenţa între competenţele specifice disciplinei, conţinuturi, 

activităţi de învăţare, resurse, mijloace şi tehnici de evaluare. De asemenea, în cadrul lecţiilor, 

profesorul va utiliza mijloace instrucţionale de tipul: Evocare, Realizarea sensului, Reflecţie etc. 

Varietatea metodelor de predare-învăţare-evaluare va asigura asimilarea mai lesne a 

materiei şi serveşte ca instrument de stimulare a interesului elevilor faţă de disciplină şi 

specialitate. 

Studiul individual ghidat de profesor va fi realizat pentru fiecare unitate de conţinut, 

propunându-le elevilor în acest scop sarcini individualizate. Se recomandă aplicarea metodelor 

interactive de lucru cu elevii, cum ar fi discuţia, comunicarea reciprocă, prezentarea. 

 

X. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale 

Evaluarea pune în evidentă măsura în care se formează competenţele specifice unităţii 

de curs.  

De asemenea, se va aplica evaluarea formativă, care se va desfăşura pe tot parcursul 

studierii disciplinei. În scopul unei evaluări eficiente, se vor utiliza metode tradiţionale şi de 

alternativă, prin probe orale şi scrise, în funcţie de cerinţele unităţii de competenţă. Se vor 

utiliza următoarele metode: observarea sistematică a comportamentului elevilor, urmărind 

progresul personal; autoevaluarea; portofoliul elevului; realizarea proiectelor de grup. 

Metodele utilizate vor fi orientate spre valorificarea achiziţiilor elevilor şi stimularea lucrului în 

echipă. Pentru fiecare metodă, profesorul va elabora instrumentele de evaluare.  

De asemenea, lucrările practice ce dezvoltă capacităţi şi aptitudini de analiză şi evidenţă, 

vor servi şi ca mod de evaluare curentă. 

Evaluarea sumativă va fi proiectată în aşa mod, încât să asigure dovezi pentru elevi, 

cadrele didactice şi angajatori informaţii relevante despre achiziţiile în termeni de cunoştinţe şi 

abilităţi în baza unor criterii definite explicit.  

La elaborarea sarcinilor/itemilor de evaluare formativă şi sumativă, profesorul va ţine 

cont de competenţele specifice disciplinei. 

Produsele elaborate în cadrul studiului individual vor fi evaluate în bază de criterii şi 

descriptori de evaluare. Instrumentele de evaluare trebuie să fie adecvate scopului urmărit şi 

să permită elevilor să demonstreze deţinerea/ stăpânirea competenţele specifice disciplinei. 

 

 

XI. Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studiu 

Pentru a realiza cu succes formarea competenţelor ce trebuie formate şi dezvoltate în 

cadrul disciplinei Teoria sistemelor de transport, trebuie asigurat un mediul de învăţare 

autentic, relevant şi centrat pe elev. 

Sala de curs va fi dotată cu mobilier şcolar şi să aibă condiţii ergonomice adecvate.  

Lista materialelor didactice: acte normative ale Republicii Moldova referitoare la 

transport, ghiduri metodologice, etc. 
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XII. Resursele didactice recomandate elevilor 

Nr. 

crt. 
Denumirea resursei 

Locul în care poate fi 

consultată/accesată/procurată 

resursa 

1.  Bancu, Theodor, inginer. Bazele exploatării 

autovehiculelor de marfă în trafic intern şi 

internaţional. Editura: Transport Rutier. 

U.N.T.R.R., 2005 

Bibliotecă 

2.  Caraiani, Gheorghe. Transporturi şi expediţii 

rutiere. Bucureşti: Lumina Lex, 2002 
Bibliotecă 

3.  Tătar, Ioan, inginer; Petreanu, Dominic, inginer 

şi alţii. Manualul operatorului de transport 

rutier. Miercurea-Ciuc: Editura I.F.P.T.R., 2000 

Bibliotecă 

4.  Tătar, Ioan, inginer; Ştefănescu, Adina, Cae, 

Marius. Exploatarea comercială rutieră şi 

feroviară. Bucureşti: Editura Transport Rutier, 

2000 

Bibliotecă 

5.  Ghidul privind legislaţia în transportul auto. 

Chişinău, 2006 
Bibliotecă 

 

 

 

 




