ANEXA 1
FIŞA DISCIPLINEI
Anul universitar 2020-2021
Anul de studiu IV/ Semestrul 2
Legendă:
-scris cu negru - formatul standard al fișei disciplinei (conform OM 5703/2011, Anexa 3: 31-33).
-scris cu albastru - sugestii operaționale pentru elaborarea fișei.
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţămînt superior
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
1.2. Facultatea
Drept și Științe Sociale
1.3. Departamentul
Ştiinţe Juridice şi Administrative
1.4. Domeniul de studii
Drept
1.5. Ciclul de studii
Licență
1.6. Programul de studii/calificarea*
Drept
* pentru a specifica aspectele legate de calificare, vor fi trecute codurile COR și/sau denumirile profesiilor cărora se adresează
programul de studii (conform mențiunilor din Planul de învățământ).
2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei
Dreptul transporturilor
2.2. Cod disciplină
DR IV 14.1
2.3. Titularul activităţii de curs
Dr. Hodoș Raul Felix
2.4. Titularul activităţii de seminar / laborator
Asist. Univ. drd. Gligor Raluca-Clarisa
2.5. Anul de studiu
IV
2.6. Semestrul
II
2.7. Tipul de evaluare
C
2.8. Regimul disciplinei (O Op
(E/C/VP)
– obligatorie, Op –
opţională, F – facultativă)
3. Timpul total estimat
3.1. Numar ore pe
3
din care: 3.2. curs
2
3.3. seminar/laborator
saptamana
3.4. Total ore din planul de 36
din care: 3.5. curs
24
3.6. seminar/laborator
învăţămînt
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi …….

1
12
ore
38
10
20
2
-

3.7 Total ore studiu individual
70
3.9 Total ore pe semestru
100
3.10 Numărul de credite**
4
* 3.9. = 3.4. + 3.7.; numărul total de ore pe semestru trebuie calculat în funcție de nr. de credite (3.9.) și de volumul de muncă
aferent unui credit (1 credit = 25 ore conform Ghidului de aplicare a ECTS).
** 3.10. = numărul de credite prevăzut a fi atribuit disciplinei prin planul de învățământ.
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum
4.2. de competenţe

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului

Microsoft Teams, Videoproiector

5.2. de desfăşurarea a seminarului/laboratorului

Microsoft Teams, Tablă, Videoproiector

6. Competenţe specifice acumulate
Competenţe profesionale
C1 Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul
juridic
C2. Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic
C5. Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor referitoare la o problemă
de drept concretă
C6. Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în încadrarea lor corectă din punct
de vedere juridic şi în soluţionarea lor.
Competenţe transversale
CT1 Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil, a sarcinilor profesionale, cu
respectarea principiilor etice şi a deontologiei profesionale
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
Pregătirea profesională a studenţilor cu privire la instituţiile juridice

specifice dreptului transporturilor, cunoaşterea principiilor pe baza cărora
funcţionează disciplina, capacitatea de a interpreta normele de drept a
transporturilor în raport cu situaţiile concrete, precum și acumularea unor
noțiuni concrete referitoare la încheierea contractelor specifice
domeniului. Obiectivele disciplinei rezonează cu logica internă a planului
de învăţământ şi care vizează o justă îmbinare a perspectivei generale cu
cea specifică și particulară.

7.2 Obiectivele specifice

O1 Explicarea și interpretarea surselor de informare din domeniul dreptului
transporturilor (legislaţia, doctrina şi jurisprudenţa), referitoare la o
problemă de drept concretă.
O2 Identificarea corectă a reglementărilor în vigoare şi utilizarea
raţionamentelor juridice, cu valorificarea acestora în comunicarea
profesională.
O3 Explicarea şi interpretarea modului în care fenomenul juridic se
intersectează cu situaţiile de fapt (modul în care o situaţie de fapt
dobândeşte semnificaţii în plan juridic).

8. Conţinuturi*
8.1 Curs

Metode de predare
Prelegere cu proiector

Observaţii
2 ore

Prelegere cu proiector

2 ore

Prelegere cu proiector

2 ore

Cursul 4. Contractul de expediție

Prelegere cu proiector

2 ore

Cursul 5. Transporturile de persoane

Prelegere cu proiector

2 ore

Cursul 6. Transporturile fluviale și maritime de mărfuri

Prelegere cu proiector

2 ore

Cursul 1.Introducere în dreptul transporturilor

Cursul 2.Teoria generală a contractului de transport

Cursul 3. Teoria generală a contractului de transport (II)

Cursul 7. Transporturi rutiere de mărfuri.

Prelegere cu proiector

2 ore

Prelegere cu proiector

2 ore

Prelegere cu proiector
Prelegere cu proiector

2 ore
2 ore

Prelegere cu proiector

2 ore

Cursul 8. Transporturile aeriene de mărfuri

Cursul 9. Transporturile feroviare de mărfuri.
Cursul 10. Alte modalități de transport și reglementări specifice.
Cursul 11 Transporturile multimodale
Cursul 12 Soluționarea litigiilor de dreptul transporturilor

Bibliografie

1. Andreea -Teodora Stănescu, Dreptul transporturilor. Contracte specifice activitatii de transport,
2.
3.
4.
5.

Ediția a 4-a, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2019
Florin Făinişi – Dreptul transporturilor, Editura Pro Universitaria, 2014;
Gheorghe Piperea – Dreptul transporturilor, Ediţia 3, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2013
Fl. A. Baias, R. Constantinovici, E. Chelaru, I. Macovei (coord.), Noul Cod Civil. Comentarii pe
articole, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2014, pag. 1967-2015; 2064-2104, (autori comentariu: A. T.
Stănescu şi Ş. Al. Stănescu)
Gheorghe Caraiani - Tratat de transporturi, Editura lumina Lex, 2001;

Se va specifica lista bibliografică extinsă aferentă activităților de curs. Este important a fi specificate doar sursele bibliografice ce
sunt recomandate spre lectură studenților, nu toate sursele ce au stat la baza elaborării suportului de curs de către titular. Se vor
alege cu prioritate sursele bibliografice accesibile direct studenților la biblioteca universității sau on-line, precum și literatură de
specialitate actuală și reputată în domeniul de știință.

8.2 Seminar-laborator
S1 – Introducere în dreptul transporturilor. Teoria
generală a contractului de transport.

S2 - Contractul de expediție.

S3 – Transporturile de persoane. Transporturile fluviale
și maritime de mărfuri

S4 – Transporturile rutiere de mărfuri. Transporturile
aeriene de mărfuri. Transporturile feroviare de mărfuri.

S5 – Alte modalități de transport și reglementări
specifice.

Metode de predare
Recapitularea noţiunilor
teoretice dobândite la curs,
Analiză şi soluţionare de
speţe.
Discuţia dirijată

Observaţii

Recapitularea noţiunilor
teoretice dobândite la curs,
Analiză şi soluţionare de
speţe.
Discuţia dirijată
Grile
Recapitularea noţiunilor
teoretice dobândite la curs,
Analiză şi soluţionare de
speţe.
Discuţia dirijată
Studiu de caz
Recapitularea noţiunilor
teoretice dobândite la curs,
Analiză şi soluţionare de
speţe.
Discuţia dirijată
Studiu de caz
Recapitularea noţiunilor
teoretice dobândite la curs,
Analiză şi soluţionare de
speţe.
Discuţia dirijată
Grile

2 ORE ∕SEMINAR

2 ORE ∕SEMINAR

2 ORE ∕SEMINAR

2 ORE ∕SEMINAR

2 ORE ∕SEMINAR

S 6 - Soluționarea litigiilor de dreptul transporturilor

Recapitularea noţiunilor
teoretice dobândite la curs,
Analiză şi soluţionare de
speţe.
Discuţia dirijată
Grile

2 ORE ∕SEMINAR

Bibliografie

1. Andreea -Teodora Stănescu, Dreptul transporturilor. Contracte specifice activitatii de transport, Ediția a
4-a, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2019
2. Florin Făinişi – Dreptul transporturilor, Editura Pro Universitaria, 2014;
3. Gheorghe Piperea – Dreptul transporturilor, Ediţia 3, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2013
4. Fl. A. Baias, R. Constantinovici, E. Chelaru, I. Macovei (coord.), Noul Cod Civil. Comentarii pe
articole, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2014, pag. 1967-2015; 2064-2104, (autori comentariu: A. T.
Stănescu şi Ş. Al. Stănescu)
5. Gheorghe Caraiani - Tratat de transporturi, Editura lumina Lex, 2001;

* temele de curs și seminar/laborator trebuie să acopere în întregime obiectivele specifice formulate la secțiunea 7.2.
* temele abordate la curs și cele de la seminar pot fi proiectate atât în relație de complementaritate, cât și/sau în relație de
aprofundare a tematicii.
* este recomandabil ca elaborarea fișei disciplinei să fie făcută în echipă de către titularul de curs și cel de seminar/laborator,
eventual de către toți titularii aceleiași discipline, acolo unde mai multe persoane predau aceiași disciplină.
Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale
şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Se vor prezenta argumente concrete specifice, nu aspecte general valabile, în favoarea motivării necesității/utilității disciplinei
pentru un viitor specialist în domeniul profesional aferent programului de studiu.
9.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs

Evaluare finală

Examen oral

80%

Verificare pe parcurs și
Referat și test în timpul
20%
activitate seminar
seminarului
10.6 Standard minim de performanţă:
- se va preciza un standard minim de performanță pentru fiecare probă de evaluare propusă, astfel încât să fie explicit nivelul minim
necesar promovării probei respective;
- este recomandabil a fi prezentat algoritmul și/sau procedura de calcul a notei finale a disciplinei;
- se pot face precizări referitoare la numărul de prezențe, cu respectarea regulamentelor UAB în vigoare;
- metodele de evaluare trebuie să fie în strânsă corelare cu criteriile de evaluare, elementele de conținut vizate și metodele de
predare utilizate.
10.5 Seminar/laborator

Data completării
10.10.2020

Semnătura titularului de curs

Data avizării în departament

Semnătura titularului de seminar

Semnătura directorului de departament

Anexă la Fișa disciplinei (facultativă)

ANEXĂ LA FIŞA DISCIPLINEI
b. Evaluare – mărire de notă
Tip activitate
10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din nota finală

10.5 Seminar/laborator
10.6 Standard minim de performanţă
Participarea la 50% din activităţile didactice şi însuşirea conceptelor de bază.*
Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de
seminar

c. Evaluare – restanţă
Tip activitate
10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare
Examen

10.5 Seminar/laborator
Referate, eseuri, proiecte etc.

10.2 Metode de evaluare
Lucrare scrisă
Prezentare la seminar

10.3 Pondere din nota finală
50%
50%

10.6 Standard minim de performanţă
Participarea la 50% din activităţile didactice şi însuşirea conceptelor de bază.*,**
Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de
seminar

*Formulare orientativă
**Dacă disciplina are prevăzute ore de laborator trebuie prevăzute modalitățile de recuperare a acestora.

