FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii1
1.6 Programul de studii / Calificarea
1.7 Durata studiilor
1.8 Forma de învăţământ
1.9 Anul universitar

Universitatea „DANUBIUS” din Galaţi
de Drept
De Drept Public şi Drept Privat
Drept
Licenţă
Drept/Licențiat drept
4 ani (8 semestre)
IF
2019-2020

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar
2.4 Anul de studiu

III

2.5 Semestrul

DREPTUL TRANSPORTURILOR
Prof..univ.dr. Georgeta MODIGA
Prof..univ.dr. Georgeta MODIGA
V

2.6 Tipul de
evaluare

E5

2.7 Regimul
disciplinei2

D.opț.

2.8 Categoria
disciplinei3

DS

2.9. Codul
disciplinei

DD3111

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3
din care:curs
2
seminar / laborator
3.4 Total ore din planul de
42
din care: curs
28 seminar / laborator
învăţământ
3.7 Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
3.8 Total ore de studiu individual
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Numărul de credite

1
14
ore
10
10
7
27
2
2
2
75
3

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) (Se menţionează disciplinele care trebuie studiate anterior.)
4.1 de curriculum
4.2 de competenţe

C.1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul
juridic

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului
5.2 de desfăşurare a
seminarului / laboratorului

- sală de curs, video-proiector, laptop, platforma e-learning Danubius online,
internet
- sală de seminar, video-proiector, laptop, platforma e-learning Danubius online,
internet

Licență, masterat, doctorat
Obligatorie, opțională, facultativă
3
Fundamentală (DF), de specialitate (DS), complementară (DC)
1
2

1

C.3. Aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a celorlalte instrumente juridice
internaţionale, prin următorii descriptori:
- Identificarea normelor juridice din sistemul de drept românesc şi european şi a principalelor
instrumente juridice internaţionale care au relevanţă pentru dreptul transporturilor;
- Explicarea şi interpretarea normelor juridice naţionale, a celor europene şi a prevederilor
internaţionale prin utilizarea cunoştinţelor însuşite;
- Identificare prevederilor legale din ordinea juridică internaţională, aplicabile într-un context
determinat
- Realizarea studiului juridic şi distingerea între prevederile relevante faţă de cele irelevante care au
incidenţă în rezolvarea unor situaţii specifice
- Elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea legislaţiei internaţionale în vigoare

Competenţe
transversale

Competenţe profesionale

6. Competenţe specifice acumulate (Vizează competenţele asigurate de programul de studii din
care face parte disciplina.)

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei

7.2 Obiectivele specifice

Pregătirea studenţilor cu temeinice cunoştinţe, cu privire la instituţiile
juridice specifice părţii generale a dreptului transporturilor, cunoaşterea
principiilor pe baza cărora funcţionează disciplina dreptul transporturilor,
precum şi capacitatea de a interpreta normele de drept al transporturilor în
raport cu situaţiile concrete. Obiectivele disciplinei rezonează cu logica
internă a planului de învăţământ şi care vizează o justă îmbinare a
perspectivei general-teoretice asupra dreptului cu aceea de specialitate.
• însuşirea noţiunilor specifice parţii generale a dreptului transporturilor
in vederea asigurării bazei teoretice necesare studierii parţii speciale a
acestei ramuri de drept si a celorlalte discipline complementare
prevăzute in planul de învăţământ al facultăţii;
• dezbaterea problemelor de drept apărute în doctrină şi jurisprudenţă;
• examinarea, comentarea /criticarea soluţiilor din practica judiciara
publicate;
• aprecieri asupra modificărilor şi completărilor aduse legislaţiei interne si
a reglementarilor internaţionale in materie.

8. Conţinuturi
8.1 Curs
Cap.I. Notiuni introductive. Sistemul naţional de
transport
Cap.II. Contractul comercial de transport

Cap.III. Contractul de expeditie

Cap.IV. Transporturile feroviare

8.2 Seminar / laborator
1. Notiuni introductive. Sistemul national de
transport
1. Notiunea de transport
2. Clasificarea transporturilor
3. Principiile organizării si executării transporturilor in
economia de piată
4. Izvoarele dreptului transporturilor

Metode de predare
prelegerea, discursul interactiv, dezbaterea
unor texte de lege, prezentări video, sistem elearning
prelegerea, discursul interactiv, dezbaterea
unor texte de lege, prezentări video, sistem elearning
prelegerea, discursul interactiv, dezbaterea
unor texte de lege, prezentări video, sistem elearning
prelegerea, discursul interactiv, dezbaterea
unor texte de lege, prezentări video, sistem elearning
Metode şi procedee didactice
explicaţia, conversaţia euristică, dezbaterea,
brainstorming-ul, problematizarea, studiul de
caz, analiza, sinteza, prezentări video, sistem
e-learning

Observaţii
3 ore

4 ore

3 ore

4 ore

Observaţii
2 ore

2

4.1 Sistemul reglementarii dreptului transporturilor
4.2 Reglementari cu caracter general
4.3 Reglementari cu caracter special
5. Locul dreptului transporturilor în sistemul dreptului
6. Sistemul national de transport
2. Contractul comercial de transport
1. Notiunea contractului de transport
2. Încheierea contractului de transport
3. Efectele contractului de transport de mărfuri
4. Regimul juridic al mărfii transportate
5. Răspunderea cărăusului
3. Contractul de expeditie
1. Notiunea si caracteristicile contractului de expeditie
2. de mărfuri
3. Cadrul legal
4. Încheierea contractului de expediție de mărfuri
5. Efectele contractului de expeditie
6. Expeditii de mărfuri cu regim special
7. Contractul de prestatii terminale
4. Transporturile feroviare
1. Notiunea transportului feroviar
2. Sediul materiei
3. Identitatea cărăusului feroviar
4. Principiile generale ale activitătii de transport
feroviar
5. Transportul feroviar de mărfuri in trafic intern
6. Transportul feroviar de mărfuri in trafic international
Bibliografie

explicaţia, conversaţia euristică, dezbaterea,
brainstorming-ul, problematizarea, studiul de
caz, analiza, sinteza, prezentări video, sistem
e-learning

4 ore

explicaţia, conversaţia euristică, dezbaterea,
brainstorming-ul, problematizarea, studiul de
caz, analiza, sinteza, prezentări video, sistem
e-learning

4 ore

explicaţia, conversaţia euristică, dezbaterea,
brainstorming-ul, problematizarea, studiul de
caz, analiza, sinteza, prezentări video, sistem
e-learning

4 ore

Bibliografie obligatorie

Georgeta Modiga, „Dreptul transporturilor”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2017, 978-606-31-03636,pg.380;
Piperea Gheorghe, Dreptul transporturilor, Ediţia 3, Ed. CH Beck, Bucureşti, 2013;
Modiga Georgeta „Dreptul Transporturilor”, ID Ediţia a IV a, 2014, ISBN 978-606-669-112-3, Editura „Zigotto”,
Galaţi.
Florin Făiniși, Victor Alexandru Făiniși, ”Dreptul transporturilor” Ediția a-V-a, Ed. Hamangiu, București 2017
Modiga Georgeta Dreptul Transporturilor editie revazuta si adaugita,adauISBN 978-606-669-008-9, Editura „Zigotto”
Galaţi, 2012
Bibliografie complementară
Piperea, Gh. (2005). Dreptul transporturilor. Bucureşti: All Beck, pp. 92-122.
Căpăţână, O.; Stancu, Gh. (2003). Dreptul transporturilor. Partea generală. București: Lumina Lex, pp. 206-265.
Modiga, G. (2007). Dreptul transporturilor. Galați: Editura Fundației Academice Danubius, pp. 71-128.
Modiga Georgeta „Dreptul Transporturilor”, Ediţie revăzută şi adăugită, 2010, Editura „Zigotto”, Galaţi,
Modiga Georgeta „Elemente de dreptul transporturilor”, 2009, Editura „Zigotto” Galaţi;

Mircea Duţu, Dreptul mediului, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2007.
Ernest Lupan, Tratat de dreptul mediului, C. H. Beck, Bucureşti, 2009.
Daniela Marinescu, Tratat de dreptul mediului, Ediţia a II-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2007.
Piperea Gheorghe, Dreptul transporturilor, Ediţia 3, Ed. CH Beck, Bucureşti, 2013
O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului.
Stanciu, C.. Dreptul transporturilor, Ed. CH Beck, Bucuresti, 2008.
Piperea, Gh. Dreptul transporturilor, Ed. All Beck, Buc., 2005.
Capatana, O. , Stancu, Gh. Dreptul transporturilor. Partea generala, Ed. LuminaLex, Buc., 2002.
Sitaru, D.A., Contractul de transporturi international de marfuri, Ed. LuminaLex, Bucuresti, 2007.
Caraiani, Ghe., Transporturi si expeditii rutiere, , Ed. LuminaLex, Bucuresti, 2007.
Caraiani, Ghe., Transporturi si expeditiile aeriene, , Ed. LuminaLex, Bucuresti, 2007.
Caraiani,Gheorghe: Lexicon. Transporturi şi vamă, Ed. Wolters Kluwer, Bucureşti, 2009
LEGISLATIE
O.G. nr. 17/1997 privind transporturile, republicata in M.Of. nr. 525/1999, modificata prin Legea nr. 51/2002.
O.G. nr. 44/1997 privind transporturile rutiere modificata prin Legea nr. 105/2000.
O.U.G. nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate romane si reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate
Române cu modificările aduse prin O.G. nr. 112/1999, O.U.G. nr. 182/1999, O.U.G. nr. 215/1999, O.U.G. nr. 17/2000
si Legea nr. 235/2002.
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O.G. nr. 41/1997 privind aprobarea Regulamentului de transport pe caile ferate din Romania.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent
programului
Conţinuturile ştiinţifice ale temelor propuse în cadrul acestei discipline sunt în concordanţă cu cele din alte centre
universitare din ţară şi din străinătate, cu rezultatele recente ale cercetării ştiinţifice în domeniul dreptului transportului
şi valorifică practica judiciară recentă şi problematica actuală ce interesează instituţii aparţinând dreptului transportului.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

Frecvenţă, parcurgerea bibliografiei,
cunoaşterea informaţiei predate la curs,
gradul de însuşire a limbajului de
specialitate
10.5 Seminar / laborator
Frecvenţă, elaborarea unor referate, teme
de casă, teste, participarea la dezbateri,
gradul de însuşire a limbajului de
specialitate
10.6 Standard minim de performanţă
• cunoaşterea în proporţie de 50 % a informaţiei predate la curs;
• activitate la seminar de 50 %.
10.4 Curs

10.2 Metode de
evaluare
Examen scris

10.3 Pondere
din nota finală
70%

Evaluare continuă

Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

09.09.2019

Prof.univ.dr. Georgeta MODIGA

Prof.univ.dr. Georgeta MODIGA

30%

Semnătura Directorului de departament
Data avizării în departament
Lect.univ.dr. Iulian SAVENCO
12.09.2019
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