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Nr. credite 4 
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Forma de evaluare finală (E – 
examen,  V- verificare) 

E 

Ore de contact direct 44 Ore studiu individual 76 Total ore pe 
semestru 

120 

 

Facultatea Economie Generală și 
Drept 

Specialitatea Drept 

Catedra Drept privat  

 
 
 

Aprobat la şedinţa catedrei  
„Drept Privat” 
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nr.   din  3 septembrie 2016 
 

Coordonat cu catedra 
responsabilă de programul de 

masterat 
(după necesitate ) 

Aprobat la Consiliul Coordonator al 
Şcolii Masterale de Excelenţă în 

Economie şi Business 
proces-verbal 

nr.__ din _______ 

Şef catedră, “Drept privat” 
Rotaru-Maslo L.,dr.,conf.univ. 

___________ 
 

Şef catedră, 
 

_____________ 
 

Preşedintele CCŞMEEB 
Casian A.,conf.univ., dr. în econ. 

________________ 

Numărul total de ore (pe semestru) de contact 
direct 

(C-curs teoretic, S-seminar, L-activităţi de 
laborator, P-proiect sau lucrări practice) 

Total C S L P 
44 30 14 - - 



Categoria formativă a cursului (F-fundamentală, G-generală, S-de specialitate, U-socio-
umanistică, M-de orientare către alt domeniu) 

S 

Categorie de opţionalitate a cursului (O- obligatorie, A- opţională, L- liberă alegere) A 
Numărul maxim de studenţi care se pot înscrie la curs 90 

 
 

Condiţii de acces 
Obligatorii Drept civil, Drept procesual civil, Dreptul familiei 

Recomandate Drept privat roman, Drept internaţional public 
 

Fundamentare 

      În actualele condiţii, transportul se analizează ca o fază inseparabilă a 
producţiei şi desfacerii de mărfuri sau de servicii. Din punct de vedere 
economic transportul reprezintă principalul element de infrastructură, fără de 
care atât producţia cât şi comerţul ar fi lipsite de sens. Nivelul de dezvoltare a 
transporturilor, gradul de dezvoltare a infrastructurii arată gradul de dezvoltare 
a unei societăţi.  
   Numărul mare de convenţii internaţionale, diversitatea reglementărilor 
interne cât şi tipologia complexă a acestei activităţi impun aprofundarea 
ansamblului normativ al materiei. În excursul ştiinţific se vor sublinia şi 
implicaţiile relaţiilor de asigurare în domeniu. 

Obiectivele/Rezultatele 
învăţării  

- Competenţe de cunoaştere: să înţeleagă locul şi rolul transporturilor şi al 
asigurărilor în viaţa oricărei societăţi şi să determine obiectul de studiu al 
disciplinei, să evidenţieze principalele tipuri de contracte de transport 
naţionale şi internaţionale precum şi contractele de asigurare, să  cunoască 
legislaţia internă aplicabilă Dreptului transporturilor şi asigurărilor; să 
demonstreze abilități cognitive în următoarele domenii: Drept și Științe 
economice. 
- Competenţe de conducere a activităţilor: să elaboreze un set de cerinţe 
înaintate faţă de un contract de transport intern şi internaţional cât şi faţă 
de un contract de asigurare internă şi internaţională in cadrul armonizării 
legislaţiei din domeniul dreptului securităţii sociale cu standardele 
europene Să traseze sarcini și să manifeste aptitudini de organizare a 
activităţilor şi de verificare a acestora; să posede abilități de a lucra într-o 
echipă multidiscplinară de experţi în domeniul dreptului; 
- Competenţe de gestionare a informaţiei: să elaboreze un model de 
contract de transport naţional sau internaţional cât şi unul de asigurare 
naţională sau internaţională, să cunoască drepturile şi obligaţiile părţilor 
într-un atare contract şi să  determine corect competenţa internă şi 
internaţională în cazul soluţionării litigiilor ivite în materia respectivă; să 
întocmească corect acte normative ce țin de fondarea și buna derulare a 
activității unei întreprinderi; să vizeze şi să întocmească proiecte de 
contracte privind încadrarea în câmpul muncii, precum şi a le conforma 
ulterior în modul prevăzut de legislaţie utilizarea legislaţiei naţionale şi 
internaţionale în domeniu, cunoaşterea principalelor convenţii 
internaţionale ce reglementează anumite activităţi în domeniu;  
- Competenţe etice: să gestioneze corect o afacere astfel, încât să nu 
admită activități bazate pe concurența neloială; să posede şi să promoveze 



etică profesională, valori de integritate morală şi socială;. 
- Competenţe de cercetare: să analizeze prevederile legislative din 
domeniul Dreptului transporturilor şi al asigurărilor, să elaboreze 
propuneri legislative pentru cadrul juridic autohton în baza analizei 
legislaţiei altor state în domeniu, să stabilească corelaţia funcţională dintre 
Dreptul transportului şi asigurărilor şi alte discipline studiate şi să 
aprecieze importanţa Dreptului transporturilor şi asigurărilor în contextul 
intensificării relaţiilor internaţionale. 

Conţinutul cursului 
(materia) 

 
Denumirea temelor şi subiectelor Ore în 

auditoriu 

Inclusiv 

preleger
i 

Practice
/ 

seminar 
1. Dreptul transporturilor – considerații 
introductive 
1.1 Obiectul și importanța activității de 
transport 
1.2.  Istoricul activității de transport 
1.3.  Definiția noțiunii de transport. 
Particularitățile activității de transport  
1.4.  Clasificarea transporturilor  
1.5. Principiile comune aplicabile tuturor 
categoriilor de transport  
1.6.  Sistemul național de transport  

6 4 2 

2.1. Izvoarele dreptului transporturilor 
2.1.  Considerații introductive cu privire la 
izvoarele dreptului transporturilor  
2.2.  Principalele categorii de izvoare ale 
dreptului transporturilor. Clasificarea lor  

4 4 --- 

3. Contractul comercial de transport – 
principalul izvor de obligații  
3.1.  Noțiunea și caracterul autonom al 
contractului de transport  
3.2.  Caracterele juridice ale contractului de 
transport  
3.3. Elementele contractului de transport  
3.4. Participanții la contractul de transport   
3.5.  Obligațiile părților în contractul de 
transport  
3.6.  Procedura încheierii contractului de 
transport 
3.7.  Clauzele contractului de transport  

4 2 2 



4. Contractul de transport auto 
4.1. Noțiunea, reglementarea juridică și 
particularitățile contractului de transport 
auto  
4.2.   Conținutul și forma contractului de 
transport auto 
4.3.  Drepturile și obligațiile părților în 
contractul de transport auto 
4.4.  Contractul de transport auto 
internațional – noțiune, caractere și 
particularități 
4.5.  Răspunderi, pretenții și soluționarea 
litigiilor în contractul de transport auto 

6 4 2 

5. Contractul de expediţie 
5.1. Consideraţii introductive cu privire la 
contractul de expediţie 
5.2. Dispoziţia de expediere                          
5.3. Drepturile şi obligaţiile expeditorului 
5. 4. Drepturile şi obligaţiile clientului 
(beneficiarului) 
5.5. Responsabilităţile părţilor 

6 4 2 

6. Transportul feroviar 
6.1. Consideraţii introductive cu privire la 
rolul şi importanţa transportului feroviar 
6.2. Contractul de transport feroviar – 
noţiune, elementele şi caractere juridice 
6.3. Procedura încheierii şi executării 
contractului  de transport feroviar 
6.4. Drepturile şi obligaţiile părţilor în 
contractul de transport feroviar 
6. 5. Contractul de transport de călători şi 
bagaje 
6.6. Răspunderea părţilor în transportul 
feroviar 
6.7. Reclamaţii şi acţiuni 

6 4 2 

7. Contractul de transport aerian  
 I. Consideraţii introductive cu privire la 
contractul de transport aerian  
7.1.1. Evoluţia transportului aerian  
7.1.2. Primele reglementări juridice în 
domeniu  
7.1.3. Reglementări  aplicabile   tuturor   
varietăţilor   de   contract   de    transport 
aerian  
II. Contractul de transport aerian 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



internaţional  
7.2.1. Contractul de transport aerian 
internaţional de mărfuri  
7.2.2. Contractul de transport aerian 
internaţional de călători şi bagaje 
III. Transportul aerian în Republica 
Moldova  
7.3.1. Contractul de transport aerian intern 
de mărfuri 
7.3.2. Contractul de transport aerian de 
călători şi bagaje 
7.3.3. Transportul aerian în Republica 
Moldova : realităţi, probleme şi perspective 

6 4 2 

8. Asigurările în transport. Probleme 
generale privind asigurarea. Tipuri  de 
contracte de asigurare 
8.1. Asigurările în transport – noţiune şi 
particularităţi 
8.2. Contractul de asigurare – noţiune, 
caractere juridice şi particularităţi 
8.3. Încheierea contractului de asigurare. 
Drepturile şi obligaţiile părţilor 
8.4. Tipuri de contracte de asigurare.  
8.5. Asigurarea în cadrul comerţului 
internaţional: contractele de asigurare 
CARGO şi CASCO.  
8.6. Asigurarea în Republica Moldova. 
Cartea verde. 

6 4 2 

TOTAL 44 30 14 

Bibliografia minimală 

I. Acte normative:  
1. Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107 din  06.06.2002 // Monitorul 
Oficial Nr. 82-86 din 22.06.2002 art. Nr : 661 
2. Codul transporturilor rutiere nr.150 din  17.07.2014 // Monitorul Oficial Nr. 
247-248 din 15.08.2014 art Nr : 568   
3. Codul Maritim Comercial, aprobat prin Legea Nr 599-XIV de la 30 
septembrie 1999 // Monitorul Oficial Nr. 1-4 de la 11 ianuarie 2001 
4. Codul transportului feroviar nr. 309 din  17.07.2003 // Monitorul Oficial Nr. 
226-228 din 14.11.2003 art.  Nr : 892 
5. Legea privind transportul naval intern al Republicii Moldova nr.176 
din 12.07.2013 // Monitorul Oficial Nr. 238-242 din 25.10.2013 art Nr : 672 
6. Lege cu privire la transporturi nr.1194 din  21.05.1997 // Monitorul Oficial 
Nr.067 din 16.10.1997,  art. Nr. 553 
7. Legea aviaţiei civile nr. 1237 din  09.07.1997 // Monitorul Oficial nr. 69-70 



din  23.10.1997 în  art. nr : 581 
8. Lege cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube 
produse de autovehicule Nr. 414 din  22.12.2006 // Monitorul Oficial Nr. 32-35 
din 09.03.2007 art. Nr. 112   
9. Legea Republicii Moldova „Cu privire la asigurarea obligatorie de 
răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule„ din 22/12/2006  nr. 
414 publicată la 09/03/2007 în Monitorul Oficial  nr.032. 

II. Literatura recomandată: 
1. Mihalache Iurie. Dreptul transporturilor. Manual. Chișinău: Pontos, 2012 
Căpăţină Octavian, Stancu Gheorghe. Dreptul transporturilor. Partea specială – 
Bucureşti: Editura Lumina Lex, 2002 
2. Filip Gheorghe, Badea Cristina, Manoliu Mihai, Paramon Gavril. Dreptul 
transporturilor – Bucureşti: Editura Junimea, Iaşi, 2002 
3. Caraiani Gheorghe. Transporturi, expediţii şi asigurări internaţionale – 
Bucureşti: Editura Lumina Lex, 2001   
4. Stanciu Cristina. Dreptul transporturilor.  București: Ed. C.H.Beck, 2008 

Tehnologiile didactice 

   - Formele dominante de organizare: organizarea frontală a auditoriului; 
organizarea auditoriului în grup; lucrul individual. 
   - Metodele de predare – învăţare – cercetare – evaluare utilizate la 
orele de Drept internaţional privat: expunerea; simularea; studiu de caz; 
investigaţia; rezolvarea speţelor propuse; referate şi comunicări; referate 
şi comunicări etc. 
   - Mijloacele didactice utilizate: tabele; scheme; calculator. 

Modalitatea evaluării 
finale 

Modalitatea evaluării finale: 
 lucrare scrisă cu conţinut descriptiv; 
 test-grilă; 
 rezolvarea problemelor; 

examinarea orală cu bilete. 

Stabilirea notei finale 
(ponderea exprimată  

în %) 

Reușita curentă 30% 

Rezultatul la examen/verificare (evaluarea finală) 70% 

 

Timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului 

1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs 10  
 

8. Pregătire prezentări orale 5 

2. Studiu după manual, suport de curs 10  9. Pregătire examinare finală 10 

3. Studiul bibliografiei minimale indicate 10 
 

10. Consultaţii 5 

4. Documentare suplimentară în bibliotecă 10 11. Documentare pe teren - 



5. Activitate specifică de pregătire seminar 
şi/sau laborator 6  12. Documentare pe INTERNET 5 

6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri 
etc. 5  13. Alte activităţi  - 

7. Pregătire teste, lucrări de control 5  14. Alte activităţi - 

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 76 

 
 
Data completării: _____________                    Semnătura titularului: _______________ 
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