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I. SISTEME NAVALE ȘI PORTUARE DE OPERARE. MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII
DE EXPLOATARE PORTUARĂ
1. Reglarea activităţii de transport prin intermediul activităţilor de exploatare portuară:
elemente generale specifice activităţii de exploatare portuară, elemente de definire şi clasificare a
sistemelor navale şi portuare de operare, fundamentarea criteriilor de alegere a sistemelor portuare
de operare, analiza condiţiilor de funcţionare impuse sistemelor navale şi portuare de operare.
2. Acţionarea, cuplarea, controlul şi frânarea sistemelor portuare de operare: elemente de
acţionare mecanică şi hidraulică, interpretarea schemelor de acţionare, elemente de calcul.
3. Elemente şi dispozitive de siguranţă pentru sistemele portuare de operare: dispozitive de
siguranţă pentru poziţii limită, pentru stări limită de încărcare limită, poziţii limită, pentru limitarea
mecanică a deplasărilor.
4. Sisteme navale pentru încărcarea, descărcarea şi manipularea mărfurilor: caracteristici
tehnice şi de exploatare, sisteme navale pentru încărcarea şi descărcarea mărfurilor, logistica
operaţiunilor de transbord al mărfurilor cu sistemele proprii navei.
5. Mecanisme şi sisteme de ridicat şi transportat utilizate în activitatea portuară: mecanisme
simple de ridicat utilizate în activitatea portuară, sisteme de transport în regim continuu utilizate în
activitatea portuară.
6. Sisteme tehnice navale şi portuare în terminalul pentru mărfuri generale: sisteme tehnice
navale şi portuare, tehnologii de manipulare, transfer şi depozitare.
7. Sisteme tehnice navale şi portuare în terminalul pentru mărfuri containerizate: elemente de
bază, sisteme tehnice navale şi portuare, tehnologii de manipulare, transfer şi depozitare.
8. Sisteme tehnice navale şi portuare în terminalul pentru mărfuri solide în vrac: elemente de
bază, sisteme tehnice navale şi portuare, probleme specifice lanţurilor tehnologice de transfer.
9. Sisteme tehnice navale şi portuare în terminalul pentru mărfuri lichide în vrac: elemente de
bază, sisteme tehnice navale şi portuare, determinarea performanţelor tehnice ale sistemelor portuare
de operare cu regim de transfer continuu, elemente specifice activităţii din terminalul de gaze
lichefiate.
10. Sisteme tehnice navale şi portuare în terminalul pentru mărfuri organizate în unităţi de
sarcină complexe: terminalul Ro-Ro, terminalul Ferry-Boat, terminalul pentru nave port-barje.
11. Sistemul de transfer portuar: caracteristici, componente, indicatori portuari de
performanţă.
12. Subsistemul de manipulare a mărfurilor.
13. Subsistemul de depozitare a mărfurilor.
14. Subsistemul de livrare recepţie.
15. Managementul mentenanței.
16. Elemente de calcul ingineresc din domeniul disciplinelor de bază în domeniu și a celor de
specialitate.
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II. MANAGEMENT NAVAL ŞI PORTUAR
1. Descrierea elementelor componente funcționale și structurale ale sistemului de transportului
naval și ale serviciilor portuare: navele maritime, mărfurile, actori implicați în afacerile maritime,
cadrul juridic internațional și contractual, companiile de shipping, porturile maritime.
2. Evoluţia tehnică şi tehnologică a porturilor moderne și a serviciilor logistice conexe, în
conjunctura actuală a economiei mondiale: descriere tehnică și tehnologică a porturilor, aspecte
manageriale privind administrația portuară și serviciile de operare portuară și navală.
3. Managementul serviciilor portuare: serviciile logistice pentru navă şi marfă (remorcaj, pilotaj,
brokeraj şi agenturare, depozitare, manipulare, transfer, servicii cu valoare adăugată).
4. Organizarea transporturilor maritime internaţionale: navigaţia de linie şi de tip tramp –
aspecte operaţionale şi financiare, descrierea sistemelor de operare portuară, derularea comercială a
contractelor de transport naval.
5. Piaţa maritimă mondială: descriere, componente, factorii de influență a cererii și ofertei,
mecanisme de piaţă specifice.
6. Transportul multimodal: definirea transportului intermodal și multimodal, cadrul juridicoinstituţional de reglementare, operatorii de transport multimodal, clauzele contractului de transport
multimodal, definirea și caracterizarea comparativă a modurilor de transport internațional (rutier,
aerian, fluvial, maritim, feroviar).
7. Managementul financiar şi contabil al activităţilor economice din industria navală: calculul
indicatorlor de structură și echilibru, calculul soldurilor intermediare de gestiune, indicatorii de
rezultat, regimul contabil în companiile de shipping si de servicii portuare.
8. Procesul de management în activitatea firmelor din transportul maritim, conducerea
companiilor de shipping şi managementul companiilor de operare portuară: componente
procesului managerial, funcții mangeriale, departamente și structuri manageriale în companiile de
shipping, managementul strategic al companiilor (viziune-misiune-intenție, analiza resurselor
interne, analiza poziției externe, strategii de piață).
9. Contractele în transportul maritim şi în activitatea portuară: tipuri de contracte, drepturi și
obligații contractuale cărăuș-navlositor-încărcător, clauze contractuale (de normare timp, de operare,
de calcul stalii), clauzele INCOTERMS, clauzele de operare portuară.
10. Stalii şi contrastalii (laydays, demurrage, dispatch): definiţii, tipologie, conţinut, clauze privind
contarea staliilor, metode de calcul.
11. Descrierea documentelor de operare navală şi portuară: documente comerciale-documentele
mărfurilor, documente financiare, documente de operare navală, documente de operare portuară,
documente de planificare şi execuţie a serviciilor portuare (conosamentul, cargo manifestul, NoR,
mate’s receipt, timesheet, etc.).
12. Diagnosticul financiar al întreprinderii portuare şi de transport maritim: analiza
indicatorilor de rezultat (rentabilitate comercială, economică și financiară), parcursul mărfurilor,
productivitatea flotei, analiza strategică pe baza tabloului SWOT (diagnosticul juridic, comercial,
economic, financiar și al resurselor umane),
13. Venituri şi cheltuieli în transportul naval. Managementul bugetelor de voiaj: tipuri de
cheltuieli, calculul cheltuielilor de voiaj și de operare, reguli de calcul a bugetului voiajului maritim,
calculul navlului, clauze de preț.
14. Creşterea calităţii produselor prin intermediul caracteristicilor de cost – performanţa.
Costul calităţii industriale a produselor. Analiza fiabilităţii produselor şi corelaţiile calitate fiabilitate.

15. Managementul producției în industria navală.
16. Managementul proiectelor în industria navală: definiția și tipologia proiectelor,
managementul timpului, rețele de activități AON, diagrama Gantt, managementul financiar al
proiectelor.
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