Aprobat prin decizia Consiliului
Facultăţii nr. 6/12.09.2019

FIŞA DISCIPLINEI
(în baza OM nr. 5703/2011)
1. Date despre program
1.1. Instituția de învățământ superior
1.2. Facultatea/ DSPP
1.3. Domeniul de studii
1.4. Ciclul de studii
1.5. Programul de studiu
1.6. Calificarea

Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca
Facultatea de Științe și Arte
Drept
Licență
Drept
Licenţiat în ştiinţe juridice

2. Date despre disciplină
2.0. Departamentul
2.1. Denumirea disciplinei
2.2. Tip activitate

Departamentul de Științe Juridice
Dreptul transporturilor
Asistat integral
Asistat parțial:

2.3. Titularul disciplinei /Titularul cursului
2.4. Titularul(ii) activităților de
seminar
laborator
proiect
2.5. Anul de studiu IV 2.6. Semestrul
8
2.9. Categoria
formativă

DS

2.10
Categoria
disciplinei

-

Dr. Kokoly Zsolt

2.7. Forma de
verificare
2.11. Codul
disciplinei

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1. Număr de ore pe
2
Din care: 3.2. curs
2
săptămână

3.4. Total ore din planul de
învăţământ

20

Neasistat

Din care: 3.5. curs

20

C

2.8. Tipul disciplinei

DO

KBJJ0441

3.3. seminar /
laborator/
proiect/
practică
3.6. seminar/
laborator/
proiect/
practică

3.7. Numărul de puncte de credit conform planului de învățământ
3.8. Total ore pe semestru
3.9. Total ore studiu individual
3.10. Distribuția fondului de timp:
a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notițe
b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe
teren
c) Pregătire seminarii /laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
d) Tutoriat
e) Examinări
f) Alte activități:

-

-

2
50
30
ore
10
10
5
3
2
0

4. Precondiții (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum
4.2. de competențe
-

5. Condiții (acolo unde este cazul)
5.1. De desfășurare a cursului
5.2. De desfășurare a
seminarului/laboratorului/proiectului/practicii

Sală de curs, dotată cu videoproiector, calculator

Competenţe profesionale

– Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în încadrarea lor corectă din punct de vedere
juridic şi în soluţionarea lor

Competenţe
transversale

6. Competențele specifice acumulate
– Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul juridic
– Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic
– Aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a celorlalte instrumente juridice
internaţionale
– Interpretarea, corelarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul naţional, dreptul european
şi dreptul altor state
– Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor referitoare la o problemă de
drept concretă

– Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu respectarea regulilor
deontologice specifice domeniului
– Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de interdisciplinaritate), cu
respectarea palierelor ierarhice
– Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare şi de formare
profesională asistată, atât în limba română, cât şi într-o limbă străină de circulaţie internaţională

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor acumulate)
7.1. Obiectivul general al
disciplinei

7.2. Obiectivele specifice

- Disciplina îşi propune familiarizarea studenţilor cu noţiunile de bază ale
dreptului transporturilor.
- Cunoaşterea principalelor aspecte care conturează dreptul transporturilor ca
ramură de drept
- Cunoaşterea teoriei generale a contractului de transport şi a contractului de
expediţie
- Cunoaşterea elementelor specifice contractelor de transport feroviar, rutier,
maritim şi aerian
- Cunoaşterea elementelor esenţiale privind infrastructura de transport pe
căile de comunicaţie
- Deprinderea sensului exact al noţiunilor specifice dreptului transporturilor
precum: activitate de transport, vehicul, scrisoare de trăsură, conosament,
navlosire, expediţie etc.
- Deprinderea cu aplicarea mecanismelor de interpretare a normelor juridice
în materia normelor de dreptului transporturilor
- Deprinderea mecanismului de soluţionare a cazurilor practice ţinând de
raporturile obligaţionale derivând din contractele de transport manifestarea
unei atitudini responsabile faţă de pregătirea continuă, cunoaşterea operativă
şi aplicarea corespunzătoare a noilor acte normative sau a modificărilor
legislative şi jurisprudenţiale.

8. Conținuturi
8.1. Curs
1 Noţiuni introductive. Sistemul naţional de transport.
Noţiunea de transport. Clasificare transporturilor.
Principiile organizării si executării transporturilor.
Izvoarele dreptului transporturilor – reglementări cu
caracter general, reglementări cu caracter special.
Sistemul naţional de transport
2. Contractul de transport I.
Noţiunea contractului de transport. Definiţie. Natura
juridică. Caracterele juridice ale contractului de
transport
Încheierea contractului de transport de mărfuri. Părţile
contractului de transport. Poziţia destinatarului in
raport cu părţile contractului de transport. Condiţiile
de validitate a contractului de transport
Efectele contractului de transport de mărfuri. Efectele
contractului la punctul de pornire. Efectele
contractului în cursul deplasării mărfii. Efectele
contractului la destinaţie. Probleme speciale –
Obligaţiile destinatarului. Modificarea unilaterală a
contractului de transport
3. Contractul de expediţie – I.
Noţiunea contractului de expediţie. Definiţie. Natură
juridică. Caracterele juridice ale contractului de
expediţie
Încheierea contractului de expediţie. Părţile
contractului de expediţie. Condiţiile de validitate a
contractului de transport
Efectele contractului de expediţie. Drepturile şi
obligaţiile clientului. Drepturile şi obligaţiile
expediţionarului.
Răspunderea
expediţionarului.
Răspunderea
expediţionarului pentru fapta proprie. Răspunderea
expediţionarului pentru fapta altuia.
4. Transporturile feroviare. Transporturile feroviare în
trafic intern
Noţiunea transportului feroviar
Noţiunea transportatorului feroviar
Principiile activităţii de transport feroviar
Încheierea contractului de transport feroviar. Părţile
contractului de transport feroviar. Condiţiile de
validitate a contractului de transport feroviar
Efectele contractului de transport feroviar.
Modificarea Rãspunderea transportatorului feroviar.
Rãspunderea pentru pierderea mãrfii. Rãspunderea
pentru avarierea mãrfii. Rãspunderea pentru depãşirea
termenului de transport. Exonerarea de rãspundere.
Efectele rãspunderii – evaluarea prejudiciului
5. Transporturile feroviare. Transporturile feroviare în
trafic internaţional

Metode de predare

Curs clasic, combinat cu
prezentări media. Metode
folosite: prezentare, explicaţie,
dezbatere, problematizare,
studii de caz.

Fond de timp
alocat /
Observații
2

Curs clasic, combinat cu
prezentări media. Metode
folosite: prezentare, explicaţie,
dezbatere, problematizare,
studii de caz.

2

Curs clasic, combinat cu
prezentări media. Metode
folosite: prezentare, explicaţie,
dezbatere, problematizare,
studii de caz.

2

Curs clasic, combinat cu
prezentări media. Metode
folosite: prezentare, explicaţie,
dezbatere, problematizare,
studii de caz.

2

Curs clasic, combinat cu
prezentări media. Metode

2

Încheierea contractului de transport feroviar în trafic
internaţional. Părţile contractului de transport feroviar
în trafic internaţional. Condiţiile de validitate a
contractului de transport
Efectele contractului de transport feroviar în trafic
internaţional. Modificarea unilaterală a contractului de
transport feroviar
Răspunderea transportatorului feroviar internaţional.
Răspunderea pentru pierderea mărfii. Răspunderea
pentru avarierea mărfii. Răspunderea pentru depăşirea
termenului de transport. Exonerarea de răspundere.
Efectele răspunderii – evaluarea prejudiciului.
6. Transporturile rutiere. Transportul rutier în trafic
intern
Noţiunea transportului rutier
Noţiunea transportatorului rutier
Transportul în regim de taxi – încheierea contractului
de transport în regim de taxi, executarea contractului
de transport în regim de taxi,
Transportul în regim de închiriere - încheierea
contractului de transport în regim de închiriere a
autoturismului, executarea contractului de transport în
regim de închiriere a autoturismului
Transporturile rutiere. Transportul rutier în trafic
internaţional
7. Transporturile maritime I.
Sistemul instituţional din domeniul transportului naval
Activităţile din domeniul transportului naval
Mijloacele de transport naval
Personalul navigant şi echipamentul navelor
Regimul juridic al navei comerciale. Individualizarea
navei. Dreptul de proprietate asupra navei comerciale.
Contractul de vânzare-cumpărare a navei comerciale.
Contractul de construcţie a navei comerciale.
Împrumutul maritim. Ipoteca asupra navei comerciale.
Gajul asupra navei comerciale. Privilegiul asupra
navei comerciale. Sechestrarea asupra navei
comerciale.
Contractul de transport maritim în trafic internaţional.
8. Transporturile aeriene.
Noţiunea de transport aerian
Cadrul legal şi instituţional
Infrastructura de transport aerian
Noţiunea de accident în concepţia Codului Aerian
9. Transportul aerian în trafic internaţional
10. Verificarea cunoştinţelor (colocviu)

folosite: prezentare, explicaţie,
dezbatere, problematizare,
studii de caz.

Curs clasic, combinat cu
prezentări media. Metode
folosite: prezentare, explicaţie,
dezbatere, problematizare,
studii de caz.

2

Curs clasic, combinat cu
prezentări media. Metode
folosite: prezentare, explicaţie,
dezbatere, problematizare,
studii de caz.

2

Curs clasic, combinat cu
prezentări media. Metode
folosite: prezentare, explicaţie,
dezbatere, problematizare,
studii de caz.

2

Examinare orală sub forma unui
colocviu, cu subiecte formulate

2
2
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9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice,
asociațiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
 Cunoştinţe aprofundate în domeniu
 Dezvoltarea capacităţii şi a dorinţei de a accesa cele mai recente informaţii
 Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi de lucru în echipă
 Cunoaşterea limbajului special
 Interdisciplinaritate.
10. Evaluare
A. Condiții de îndeplinit pentru prezentarea la evaluare:
Prezenţă obligatorie de minim 70% la curs.
Dacă studentul nu îndeplineşte criteriile de mai sus, poate să se prezinte numai la examenul din cadrul
sesiunii de restanţe (obţinerea unei note de trecere la testul de sfârşit de semestru este un criteriu obligatoriu
şi pentru cei care se prezintă în sesiunea de restanţe).
B. Criterii, metode și ponderi în evaluare:
Tip activitate
10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare
10.4. Curs

10.5 .

se verifică temeinicia
cunoștințelor, utilizarea
cunoștințelor in
soluționare unor situații,

Colocviu (examen oral cu
subiecte formulate)

10.3. Pondere din nota
finală
100%

Seminar

10.6. Standard minim de performanță
- Obţinerea notei minime de 5 la examen.

Data completării
10.09.2019

Semnătura titularului disciplinei
Dr. Zsolt Kokoly

Data avizării în departament
11.09.2018.

Semnătura titularului/rilor de aplicații

Semnătura directorului de departament
Dr. Emőd Veress

Semnătura responsabilului programului de studii
Dr. Zsolt Kokoly

