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Misiunile programului de studii universitare de MASTERAT:   
 „Ingineria si managementul sistemelor logistice” (program de 2 ani), Anii I, II  

Modalitati si criterii de evaluare, asigurarea recunoasterii acumularilor progresive la disciplinele programului  
 

Misiuni ale programului de studii 

Misiunea didactica  
 Programul Master îsi propune sa transmita absolventilor în ingineria si managementul sistemelor 

logistice a celor mai noi si utile cunostinte în domeniul sistemelor logistice, a modului de actiune 
a logisticii în sistemele economice globale 

Misiunea de cercetare  
 Dezvoltarea metodelor si tehnicilor integrative în ingineria si managementul sistemelor logistice, aplicarea 

acestor metode si tehnici integrative în proiecte (de semestre si lucrare de disertatie), aplicarea 
cunostintelor în firmele din care provin cursantii 

 
 
Modalitati si criterii de evaluare; Asigurarea recunoasterii acumularilor progresive la discipline 

Nr. 
crt. 

Anul 
de 

studii 
Disciplina 

Modalitati  

(scris/oral, examen/evaluare distribuita/colocviu, 
nr. examinatori, nr de întrebari, conditii de organizare a 

examenului) 

Asigurarea recunoasterii 
acumularilor progresive în 

cadrul disciplinei 
 

(altele decat cele reflectate 
prin „nota pentru prestatia 

pe parcurs”) 
Criterii de evaluare 

(criteriile de notare, conditia de acordare a notei 5) 

1. I Logistica Industriala si 
Comerciala 

 Examen oral. 
 2 examinatori.  
 Numar de intrebari 3 (2 subiecte de teorie si 1 problema).  
 Sala repartizata de decanat  Ponderea de 0,4 din nota 

finala a disciplinei a 
activitatii pe parcurs 

 Evaluarea pe parcurs se 
face la activitatea practica. 

 Nota de la lucrari se 
recunoaste pâna la 
încheierea programului de 
studiu 

 Nota finala = 0.6 x Nota examen + 0.4 x Nota prestatia pe 
parcurs 

 Coeficientul de importanta al notelor este 0,6 pt nota de la 
examen si 0,4 pentru nota de pe parcurs 

 Nota 5 la examen se acorda daca are note de trecere la fiecare 
subiect, inclusiv laboratorul.  

 Nota 10 se asigura daca raspunde f.b. la fiecare subiect si are 
o nota finala de 9 sau de 10 la activitatea din timpul anului. 

 
 

 



Nr. 
crt. 

Anul 
de 

studii 
Disciplina 

Modalitati  

(scris/oral, examen/evaluare distribuita/colocviu, 
nr. examinatori, nr de întrebari, conditii de organizare a 

examenului) 

Asigurarea recunoasterii 
acumularilor progresive în 

cadrul disciplinei 
 

(altele decat cele reflectate 
prin „nota pentru prestatia 

pe parcurs”) 
Criterii de evaluare 

(criteriile de notare, conditia de acordare a notei 5) 

2. I Marketingul Distributiei 
si Serviciilor 

 Examen scris si oral   
 Minim 2 examinatori interni  
 Minim 2 subiect de teorie si 2 aplicatie-tip studiu de caz 
 Sala repartizata de decanat 

 Sustinerea partilor din 
proiect si evaluarea lor pe 
parcurs, nota acestora 
având o pondere de 40% 
în nota finala 

 Nota de la lucrari se 
recunoaste pâna la 
încheierea programului de 
studiu 

 Nota finala = 0.6 x Nota examen + 0.4 x Nota prestatia pe 
parcurs 

 Nota 5 pentru obtinerea la fiecare subiect a ½ din punctaj si   
obtinerea a  ½ din punctaj în urma predarii si sustinerii 
proiectului de semestru 

 Nota 10 se obtine prin medierea notei de examen cu nota de 
laborator si rotunjire conform RODPI al UPT; 

3. I 
Metode matematice de 

modelare a fluxurilor 
materiale 

 Examen scris  
 Minim 2 examinatori interni  
 Minim 2 subiect de teorie si 2 aplicatii 
 Sala repartizata de decanat  Nota de la lseminar se 

recunoaste pâna la 
încheierea programului de 
studiu 

 Nota finala = 2/3 x Nota examen + 1/3 x Nota prestatia pe 
parcurs 

 Nota 5 pentru obtinerea la fiecare subiect a ½ din punctaj  
 Nota 10 se obtine prin medierea notei de examen cu nota de 

seminar si rotunjire conform RODPI al UPT; 

4. I Sisteme de transport 
inteligente 

 Evaluare distribuita, 2 lucrari scrise 
 Minim 2 examinatori 
 Minim 2 subiecte de teorie si 2 de aplicatie 
 Sala repartizata de decanat 

 Coeficientul de importanta 
al notelor este de 0,6 
puncte pentru nota de 
examen si 0,4 pentru nota 
pe parcurs 

 Nota de la lucrari se 
recunoaste pâna la 
încheierea programului de 
studiu 

 Nota 5 la examen se acorda daca are nota de trecere la 
fiecare lucrare scrisa, inclusiv laboratorul 

 Nota 10 se obtine prin medierea notei de de la lucrarile scrise 
cu nota de laborator si rotunjire conform RODPI al UPT; 

5. I Managementul 
costurilor 

 Evaluare distribuita 
 2 lucrari scrise - 2 cadre didactice.  
 Sala repartizata de decanat 

 Sustinerea partilor din 
proiect si evaluarea lor pe 
parcurs, nota acestora 
având o pondere de 40% 
în nota finala 

 Nota de la proiect se 
recunoaste pâna la 
încheierea programului de 
studiu 

 Nota finala se acorda astfel: 60% media notei de la lucrarile 
scrise + 40% nota pe proiect (pe o tema data la început de  an 
univ). 



Nr. 
crt. 

Anul 
de 

studii 
Disciplina 

Modalitati  

(scris/oral, examen/evaluare distribuita/colocviu, 
nr. examinatori, nr de întrebari, conditii de organizare a 

examenului) 

Asigurarea recunoasterii 
acumularilor progresive în 

cadrul disciplinei 
 

(altele decat cele reflectate 
prin „nota pentru prestatia 

pe parcurs”) 
Criterii de evaluare 

(criteriile de notare, conditia de acordare a notei 5) 

6. I Auditarea Afacerii 

 Evaluare distribuita 
 2 lucrari scrise - 2 cadre didactice.  
 Sala repartizata de decanat 

 Nota de la lucrari se 
recunoaste pâna la 
încheierea programului 
de studiu 

 Nota 5 se acorda daca are nota de trecere la fiecare lucrare 
scrisa, inclusiv seminar 

 Nota 10 se obtine prin medierea notei de de la lucrarile scrise 
cu nota de la seminar si rotunjire conform rodpi al upt; 

 Coeficientul de importanta al notelor este de 0,6 puncte pentru 
nota de la lucrari si 0,4 pentru nota pe parcurs 

 

7. I 
Managementul 

Sistemelor Logistice 

 

 Examen scris 
 Minim 2 examinatori 
 Minim 2 subiecte de teorie si 2 de aplicatie 
 Sala repartizata de decanat 
  Nota de la proiect se 

recunoaste pâna la 
încheierea programului de 
studiu 

 Nota finala = 0.6 x Nota examen + 0.4 x Nota prestatia pe 
parcurs 

 Nota 5 la examen se acorda daca are nota de trecere la 
fiecare subiect, inclusiv proiectul 

 Nota 10 se obtine prin medierea notei de examen cu nota de 
laborator si rotunjire conform rodpi al upt; 

 

8. I Managementul 
Proiectelor 

 Examen, scris, 2 ore; 
 2 examinatori; 
 3 subiecte  sinteza, cu punctajul aferent pentru evaluare; 
 Sala repartizata de decanat. 
 

 Coeficientul de importanta 
al notelor este de 0,5 
puncte pentru nota de 
examen si 0,5 pentru nota 
pe parcurs 

 Nota de la proiect se 
recunoaste pâna la 
încheierea programului de 
studiu 

 Nota finala = 0.5x Nota examen + 0.5 x Nota prestatia pe 
parcurs 

 Toate subiectele obligatorii si  minim 5 puncte la fiecare 
subiect; 

 Pentru nota finala este obligatorie activitatea la proiect 
încheiata cu minim 5 puncte; 

 Nota 10 se obtine prin medierea notei de examen cu nota de 
laborator si rotunjire conform rodpi al upt; 

 

9. I Ecoeficienta 
Sistemelor Logistice 

 Examen, scris, 2 ore; 
 2 examinatori; 

Nota de la laborator se 
recunoaste pâna la încheierea 
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(altele decat cele reflectate 
prin „nota pentru prestatia 

pe parcurs”) 
Criterii de evaluare 

(criteriile de notare, conditia de acordare a notei 5) 

 3 subiecte  teoretice si o aplicatie 
 Sala repartizata de decanat. 

programului de studiu 

 Nota finala = 0.5x Nota examen + 0.5 x Nota prestatia pe 
parcurs 

 Toate subiectele obligatorii si  minim 5 puncte la fiecare 
subiect; 

 Pentru nota finala este obligatorie activitatea la laborator 
încheiata cu minim 5 puncte; 

 Nota 10 se obtine prin medierea notei de examen cu nota de 
laborator si rotunjire conform rodpi al upt; 

10. I 
Tehnica transportarii si 
depozitarii marfurilor 

speciale 

 Evaluare distribuita, 2 lucrari scrise 
 Minim 2 examinatori 
 Minim 2 subiecte de teorie si 2 de aplicatie 
 Sala repartizata de decanat 

 Coeficientul de importanta 
al notelor este de 0,6 
puncte pentru nota de la 
lucrari si 0,4 pentru nota pe 
parcurs 

 Nota de la laborator se 
recunoaste pâna la 
încheierea programului de 
studiu 

 Nota 5 la examen se acorda daca are nota de trecere la 
fiecare subiect, inclusiv laboratorul 

 Nota 10 se obtine prin medierea notei de de la lucrarile scrise 
cu nota de laborator si rotunjire conform rodpi al upt; 

11. I Metode moderne de 
gestiune a stocurilor 

 Evaluare distribuita, 2 lucrari scrise 
 Minim 2 examinatori 
 Minim 3 subiecte  
 Sala repartizata de decanat 

 Nota de la laborator se 
recunoaste pâna la 
încheierea programului 
de studiu 

 Nota 5 la examen se acorda daca are nota de trecere la 
fiecare subiect, inclusiv laboratorul 

 Nota 10 se obtine prin medierea notei de de la lucrarile scrise 
cu nota de laborator si rotunjire conform rodpi al upt; 

12. I Normarea muncii in 
sistemele de productie 

 Evaluare distribuita  
 2 examinatori interni 
 Lucrarea scrisa cuprinde 3 teme 
 Sala repartizata de decanat 

 Nota de la seminar se 
recunoaste pâna la 
încheierea programului de 
studiu 

 

 Nota finala = 0.7 x Nota examen + 0.3 x Nota prestatia pe 
parcurs 

 Nota 10 se obtine prin medierea notei de examen cu nota de 
seminar si rotunjire conform rodpi al upt;Nota 5 la examen se 
acorda daca are nota de trecere la fiecare subiect. 
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(criteriile de notare, conditia de acordare a notei 5) 

13 II 
Dezvoltarea 

Sustenabila Aplicata in 
Sistemele Logistice 

 Examen  
 2 examinatori.  
 Numar de intrebari 3 (2 subiecte de teorie si 1 aplicatie).  
 Sala repartizata de decanat 

 Ponderea de 0,4 din nota 
finala a disciplinei a 
activitatii pe parcurs 

 Evaluarea pe parcurs se 
face la activitatea practica. 

 Nota de la lucrari se 
recunoaste pâna la 
încheierea programului de 
studiu 

 Nota finala = 0.6 x Nota examen + 0.4 x Nota prestatia pe 
parcurs 

 Coeficientul de importanta al notelor este 0,6 pt nota de la 
examen si 0,4 pentru nota de pe parcurs 

 Nota 5 la examen se acorda daca are note de trecere la fiecare 
subiect, inclusiv proiectul.  

 Nota 10 se asigura daca raspunde f.b. la fiecare subiect si are 
o nota finala de 9 sau de 10 la activitatea din timpul anului. 

 

14. II Sisteme Informationale 
in Logistica 

 Examen, scris, 2 ore; 
 2 examinatori; 
 2 subiecte  de teorie+exemplificarea unei proceduri de introducere 
 Sala repartizata de decanat. 

 

Sustinerea partilor din proiect 
si evaluarea lor pe parcurs, 
nota acestora având o pondere 
de 40% în nota finala 
 Nota de pe parcurs se 

recunoaste pâna la 
încheierea programului de 
studiu 

 Nota finala = 0,5 x Nota examen + 0.5 x Nota proiect 
 Nota 10 se obtine prin medierea notei de examen cu nota pe parcurs 
si rotunjire conform rodpi al upt; 
 Nota 5 la examen se acorda daca are nota de trecere la fiecare 
subiect. 

 

15 II Management Financiar 

 Examen  
 Minim 2 examinatori interni  
 Minim 2 subiect de teorie si 1 aplicatie 
 Sala repartizata de decanat 
  Nota de la lseminar se 

recunoaste pâna la 
încheierea programului de 
studiu 

 Nota finala = 2/3 x Nota examen + 1/3 x Nota prestatia pe 
parcurs 

 Nota 5 pentru obtinerea la fiecare subiect a ½ din punctaj  
 Nota 10 se obtine prin medierea notei de examen cu nota de 

pe parcurs si rotunjire conform RODPI al UPT; 
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16 II Mentenanta si calitatea 
sistemelor logistice 

 Evaluare distribuita, 2 lucrari scrise 
 Minim 2 examinatori 
 Minim 2 referate  
 Sala repartizata de decanat 

 Coeficientul de importanta 
al notelor este de 0,6 
puncte pentru nota de 
examen si 0,4 pentru nota 
pe parcurs 

 Nota de la lucrari se 
recunoaste pâna la 
încheierea programului de 
studiu 

 Nota finala = 0.3 x media referatelor + 0.2 x Nota prestatia pe parcurs 
+0,5 x Nota ex final  
 Nota 5: obtinerea la fiecare subiect  a notei 5 si promovarea proiectului 
cu nota 5 
 Nota 10: obtinerea la fiecare subiect a notei 10 si promovarea proiectului 
cu nota 10 

17 II 
Fiabilitatea si 

disponibilitatea 
sistemelor logistice 

 Evaluare distribuita 
 2 lucrari scrise - 2 cadre didactice.  
 Sala repartizata de decanat 

 Sustinerea partilor din 
proiect si evaluarea lor pe 
parcurs, nota acestora 
având o pondere de 40% 
în nota finala 

 Nota de la proiect se 
recunoaste pâna la 
încheierea programului de 
studiu 

 Nota finala se acorda astfel: 60% media notei de la lucrarile 
scrise + 40% nota pe proiect (pe o tema data la început de  an 
univ). 

 Nota 5 la examen se acorda daca are nota de trecere la 
fiecare lucrare scrisa, inclusiv lproiectul 

18 II Cresterea economica 
si politici anticiclice 

 Evaluare distribuita 
 2 lucrari scrise - 2 cadre didactice.  
 Sala repartizata de decanat 

 Nota de la lucrari se 
recunoaste pâna la 
încheierea programului 
de studiu 

 Nota 5 se acorda daca are nota de trecere la fiecare lucrare 
scrisa, inclusiv seminar 

 Nota 10 se obtine prin medierea notei de de la lucrarile scrise 
cu nota de la seminar si rotunjire conform rodpi al upt; 

 Coeficientul de importanta al notelor este de 0,6 puncte pentru 
nota de la seminar si 0,4 pentru nota pe parcurs 

 


