
FIŞA DISCIPLINEI 
 

DREPTUL TRANSPORTURILOR, 2017-2018 
 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 
1.2 Facultatea Științe Economice și Drept 
1.3 Departamentul Drept și Administrație Publică 
1.4 Domeniul de studii Științe Juridice 
1.5 Ciclul de studii Licenţă 
1.6 Programul de studiu / calificarea Drept/Specialist în domeniul juridic 
1.7. Forma de învăţământ IFR 

 
 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Dreptul transporturilor 
2.2 Titularul disciplină (coordonator disciplină) Lect.univ.dr. Amelia Singh 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect.univ.dr. Amelia Singh 
2.4 Anul de studii IV 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei S 
 
  

3. Timpul total estimat 
3.1 Total ore din planul de înv. 40 3.2 Din care S.I. 20 3.3 SF/ST/L/P  20 
Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual    ore 
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 50 
din care:  
Echivalent ore curs forma IF 20 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri 20 
Tutorat 5 
Examinări 8 
Alte activităţi (exemplu: comunicare bidirecţională cu titularul de disciplină) 2 
3.7 Total ore studiu individual 105 
3.8 Total ore pe semestru 125 
3.9 Număr de credite 5 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum Parcurgerea disciplinelor de Drept civil, Drept comercial 
4.2 De competenţe Capacitate de analiză și sinteză, gândire analitică 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului ► Materialul de studiu este realizat în tehnologie ID/IFR 

5.2 De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

- Dotarea corespunzătoare a sălii de seminar cu videoproiector și ecran 
- Participarea studenţilor la seminarii/laboratoare proiecte 
- Susţinerea testului de verificare 
- Respectarea termenelor de predare a temei de casă 

 
6. Competenţe specifice vizate 
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• C2. Aplicarea tehnicilor si instrumentelor specifice domeniului juridic 
• C3.Aplicarea legislatiei românesti, a legislatiei europene si a celorlalte instrumente juridice 

internationale 
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• Nu este cazul 

 
7. Obiectivele disciplinei  

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Întelegerea teoretică şi practică a modului în care se incheie un contract de transport, 
precum și a modului în care se desfăşoară activitatea de transport 
 

7.2 Obiectivele specifice 
A. Obiective cognitive 
Disciplina studiază activitatea de transport, tipurile de transport, contractul de transport, 
institutii fundamentale pe care studenţii trebuie sa le inteleaga atat din punct de vedere 

 



teoretic cat si in aplicarea lor practica, aceste aspecte fiind esentiale pentru intelegerea 
ulterioara a modului în care se desfăşoară activitatea de transport 
B. Obiective procedurale 
Identificarea corelatiei dintre dreptul material si cel procedural 
Corelarea aspectelor  teoretice cu cele practice prin identificarea de solutii in cazurile 
practice 
C. Obiective atitudinale 
Respectarea normelor de drept privitoare la institutiile juridice studiate 
Identificarea interesului general al societatii si protejarea acestuia prin respectarea normelor 
de drept 

 
 

8. Conţinuturi 
8.1. Studiu individual (unităţi de învăţare) Nr. 

ore 
Metode de 

lucru 
Observaţii 

Resurse folosite 
U.1 Introducere in dreptul transporturilor 3 

- Utilizare 
material format 
printat 
- E-mail 
- Consultaţii 

Materialul didactic 
este divizat în unităţi 
de studiu, care 
facilitează învăţarea 
graduală şi 
structurată. 
 
Reglementări 

U.2 Contractul de transport – noțiune, încheiere 2 
U.3 Contractul de transport – executare și modificare 3 
U.4 Contractul de transport – răspunderea părților 2 
U.5 Contractul de transport – regimul juridic al mărfii transportate 2 
U.6 Noțiunea de transporturi. Clasificare 2 

U.7 Transportul rutier. Noțiune și clasificare. Acces la activitatea de 
transport 

2 

U.8 Transportul rutier de mărfuri. Tipuri 2 
U.9 Transportul rutier de persoane. Tipuri 2 
Bibliografie 

I. Tratate, cursuri, monografii 
Amelia Singh, Dreptul transporturilor, Manual pentru învățământul cu frecvență redusă,  Editura Universității din Pitești 
A. Singh, Contractul de societate civilă, Teză de doctorat, nepublicată, 2013 
A.Tabacu, A.Drăghici, Dreptul afacerilor. Curs pentru studenţii facultăţilor de ştiinţe economice, Ed.Sitech, Craiova, 2013   
V.Nemeş, Drept comercial,ediţia a II-a, revăzută, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012  
 C.Stanciu, Dreptul transporturilor, Indrumar practic, Editura universul Juridic, 2015 
 C. Stanciu, Dreptul transporturilor. Contracte de transport de bunuri, Editura Universul Juridic, București, 2015 
Codul rutier. Actualizat 2016, ed. Ingrijita de Mireca Ursuta, Ed.Universul Juridic, 2016 
Cotițiu, Contractul de transport, Editura CH Beck, București, 2016  
A.T. Stănescu, Dreptul transporturilor, Contracte specifice activității de transport, Editura Hamangiu, București, 2015 
Dragoş Alexandru Sitaru, Contractul de transport internaţional de mărfuri, Lumina Lex, 2007   
Corina Petică Roman, Dreptul transporturilor, curs universitar, Ed. Universităţii « Lucian Blaga » din Sibiu, 2007.  
Doina Petică Roman, Dreptul transporturilor, curs universitar, Ed. Universităţii « Lucian Blaga » din Sibiu, 2007 
Fl. Făinişi, Dreptul transporturilor, curs universitar, Ed. Pro Universitaria, Bucureşti, 2014. 
Cotiţiu, G.V. Sabău, Dreptul transporturilor, Ed. All Beck, Bucureşti, 2005.  
Gh. Piperea, Dreptul transporturilor, curs universitar, ediţia 2, Ed. All Beck, 2005.   
Gh. Stancu, Dreptul transporturilor, curs universitar, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2005.  
O. Manolache, Dreptul transporturilor, Ed. All Beck, Bucureşti, 2005.    
O. Căpăţână, Gh. Stancu, Dreptul transporturilor. Partea specială, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2002. Gheorghe Caraiani, 
Tratat de transporturi, vol. I – II, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2001.  
Ioan Tonel Ciobanu, Dreptul transporturilor. Transportul terestru şi aerian, Ed. Actami, Bucureşti, 2000.  
O. Căpăţână, Sistemul naţional al transporturilor, în R.D.C. nr. 11/1997.    
A. Pop, I.T. Ciobanu, Dreptul transporturilor, Tipografia Universităţii Bucureşti, 1984.    

 
II. Legislatie  

Directiva 09/1071/EC.     
Acordul European referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (ADR) încheiat la Geneva la data de 
30 septembrie 1957 (la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, cu modificările ulterioare).  
Acordul între România şi Comunitatea Europeană cu privire la condiţiile pentru transport rutier de mărfuri şi promovarea 
transportului combinat, ratificat de România prin Legea nr. 110/2002.    
Convenţia referitoare la contractul de transport internaţional de mărfuri pe şosele (CMR) încheiată în 1956 la Geneva (la 
care România a aderat prin Decretul nr. 429/1972) şi care a fost modificată prin Protocolul de la Geneva din 5 iulie 1978   
Codul civil 
Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile, modificată prin OUG 11/2013   Ordonanţa Guvernului nr. 
48/1999 privind transportul rutier al mărfurilor periculoase, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 122/2002   
 Ordonanţa Guvernului nr. 79/2001 privind regimul drumurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 413/2002    
  Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei nr. 1806/2001 privind instituirea tarifelor de transport 
rutier de mărfuri    
 Ordonanţa Guvernului nr.7/2005 pentru aprobarea Regulamentului de transport pe căile ferate din România, modificată 
prin LEGE nr.110/2006    
 O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu ultimele modificări aduse în 2012 prin Legea 
nr. 187 şi 203    
  

 



Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 980/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor 
referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora, stabilite prin OG nr. 
27/2011    
 H.G. nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile 
publice   Legea nr. 71/2006 privind ratificarea Convenţiei europene pentru protecţia animalelor în timpul transportului 
internaţional (revizuită)    
 O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor cu toate modificările 

8.2. Aplicaţii: Seminar Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

1 Introducere in dreptul transporturilor 3 

- dialogul 
- dezbatere 
lucru în echipa 
- conversaţia 
euristică 

 

Videoproiector, 
Studiu de caz, 

predare  temă de 
casă, explicație, test 

de verificare 

2 Contractul de transport – noțiune, încheiere 2 
3 Contractul de transport – executare și modificare 3 
4 Contractul de transport – răspunderea părților 2 
5 Contractul de transport – regimul juridic al mărfii transportate 2 
6 Noțiunea de transporturi. Clasificare 2 

7 Transportul rutier. Noțiune și clasificare. Acces la activitatea de 
transport 

2 

8 Transportul rutier de mărfuri. Tipuri 2 
9 Transportul rutier de persoane. Tipuri 2 

Bibliografie 
La fel cu cea de curs 

 
9.  Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului 
Competenţele dobândite permit desfăşurarea activităţii ca jurist in cadrul unei societati cu domeniu de activitate 
transporturi 
 

10.  Evaluare 
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere  

din nota finală 

10.4 SI (curs) 

Cunoașterea terminologiei specifice 
disciplinei, capacitatea de analiză și 
sinteză, aptitudinea de a transpune 
noțiunile teoretice în cazuri practice 

Înregistrare prezenţă, testare 
finală (teorie şi speţe) 

50 %  

10.5 Seminar 

Frecvența și pertinența intervențiilor 
orale, Calitatea lucrărilor efectuate 
Capacitatea de a opera cu cunoștințele 
asimilate, capacitatea de a transpune 
noțiunile teoretice în cazuri practice 

Înregistrare, verificare teme, 
lucrare de control  

50% 

10.6 Standard minim 
de performanţă 

Utilizarea corectă a limbajului de specialitate 
Cunoaşterea conceptelor de bază specifice 
2.5 puncte activităţi periodice 
2.5 puncte evaluare finală 

 
Data completării   Titular disciplină,                Titular de seminar, 
19 septembrie 2017      Lect. univ. dr. Amelia Singh             Lect. univ. dr. Amelia Singh 
 
Data aprobării în Consiliul departamentului,  Director de departament,   Director de departament, 
29 septembrie 2017      (prestator)   (beneficiar), 
           Lect.univ.dr. Daniela Iancu             Lect.univ.dr. Daniela Iancu 

 
 
 Director Centrul IFR 
                                                              Conf. univ. dr. Mădălina Brutu 

 

 


