FIŞA DISCIPLINEI
Transporturi, 2019-2020
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

1. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul de studii
Ciclul de studii
Programul de studiu / calificarea

2.1
2.2
2.3
2.4

2. Date despre disciplină
Transporturi
Denumirea disciplinei
Titularul activităţilor de curs
Titularul activităţilor de seminar / laborator
Anul de studii
II 2.5 Semestrul
I 2.6 Tipul de evaluare

Universitatea din Piteşti
Facultatea de Ştiinţe Economice și Drept
Management şi Administrarea Afacerilor
Administrarea Afacerilor
Licenţă
Administrarea Afacerilor / Economist

C

2.7

3. Timpul total estimat
3.1 Număr de ore pe saptămână
4
3.2
din care curs
2
3.3
3.4 Total ore din planul de înv.
56
3.5
din care curs
28
3.6
Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual
Studiu 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, eseuri
Tutorat
Examinări
Alte activităţi .....
3.7 Total ore studiu individual
69
3.8 Total ore pe semestru
125
3.9 Număr de credite
5

Regimul disciplinei
S/L/P
S/L/P

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
De curriculum
Cunoaşterea elementelor de dezvoltare regională și rurală, disciplină studiată în anul I
De competenţe
Capacităţi de analiză, sinteză, gândire divergentă

5.1
5.2

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
De desfăşurare a cursului
- Dotarea sălii de curs cu video-proiector
De desfăşurare a laboratorului - Dotarea corespunzătoare a sălii de seminar

Competenţe Competenţe
transversale profesionale

4.1
4.2

A
2
28
ore
25
15
24
2
3
-

6. Competenţe specifice acumulate
C1. Culegere, prelucrare și analiză de informații privind interacțiunea mediu extern-întreprindere/ organizaţie – 2
PC
C2. Asistență pentru administrarea activității ansamblului întreprinderii/ organizației – 1 PC
C3. Administrarea activităţii unei subdiviziuni din structura întreprinderii/ organizaţiei – 1 PC
C5. Utilizarea bazelor de date specifice administrării afacerilor – 1 PC

7.

Obiectivele disciplinei
Disciplina urmăreşte să asigure studenţilor cadrul necesar de cunoaştere a aspectelor
7.1 Obiectivul general al
specifice transporturilor rutiere, navale, feroviare și aeriene precum și a modalităţilor de
disciplinei
expediţie şi de asigurare a mărfurilor, care se utilizează pe plan intern şi internaţional,
A. Obiective cognitive
Dezvoltarea gândirii în domeniul transporturilor şi asigurărilor de mărfuri pe plan
internaţional;
Familiarizarea studenților cu noţiuni fundamentale, precum: expeditor, transportator de
7.2 Obiectivele specifice
mărfuri pe cale maritimă, fluvială, feroviară, rutieră şi aeriană, Incoterms, mecanismul de
asigurarea a mărfurilor pe timpul transporturilor;
Înţelegerea fenomenelor, proceselor şi aplicaţiilor în domeniul transporturilor şi al
logisticii.

B. Obiective procedurale
Însuşirea noţiunilor şi cunoştinţelor generale legate de problematica complexă pe care
o presupune rolul şi locul transporturilor şi asigurărilor internaţionale de mărfuri în activitatea
agenţilor economici, în general, dar şi în instituţiile de transport (minister, expeditori,
societăţi de transporuri, de asigurări, alte instituţii ale administraţiei centrale şi locale).
C. Obiective atitudinale
Dezvoltarea competenţelor şi formarea expertizei în sisteme logistice complexe de
depozitare şi transport;
Asigurarea însuşirii tehnicilor şi modalităţilor de expediţie, transport şi asigurare, ce
trebuie incluse în contractele comerciale interne şi internaţionale.
8.
8.1. Curs

Conţinuturi
Nr.
ore
4

Metode de
predare

Observaţii
Resurse folosite

Rolul şi importanţa transporturilor
1.1. Particularităţile procesului de producţie în transport
1.2. Sistemele de transport şi caracteristicile acestora
Transportul maritim sau naval
4
2
2.1. Componentele transportului naval
2.2. Organizarea transportului naval
Transportul feroviar
4
3
3.1. Componentele transportului feroviar
3.2. Organizarea transportului feroviar
- prelegerea
Transportul rutier
4
- dezbaterea
Prezentarea în
4
4.1. Componentele transportului rutier
cu oponent
power –point
4.2. Organizarea transportului rutier
imaginar
- organizatorul
Transportul aerian
4
grafic
5
5.1. Componentele transportului aerian
5.2. Organizarea transportului aerian
Expediţii şi transporturi internaţionale de mărfuri
4
6.1. Expediţii şi transporturi fluviale
6
6.2. Expediţii şi transporturi feroviare de mărfuri
6.3. Expediţii şi transporturi aeriene internaţionale
Asigurarea mărfurilor de comerţ exterior
4
7
7.1. Eficienţa şi rentabilitatea expediţiilor şi transporturilor
internaţionale de mărfuri
Bibliografie
1. Butnaru, Ana, Transporturi şi asigurări internaţionale de mărfuri, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti,
2002.
2. Ciurel, V., Asigurări şi reasigurări: abordări teoretice şi practici internaţionale, Editura All Beck, Bucureşti, 2000.
3. Caraiani, Gh., Tratat de transporturi, Editura Lumina Lex, 2001.
4. Caraiani, Gh.; Pricina, L.; Fulger, A.; Preda, M., Transporturi şi expediţii aeriene, Ediţia a II-a revăzută şi adăugită,
Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2003.
5. Cetină, Iuliana (coord.), Marketingul serviciilor. Fundamente şi domenii de specializare, Editura Uranus, Bucureşti,
2009.
6. Chira Robert, Logistica marfurilor, Vol. I și Vol. II, Editura Pro Universitaria, 2016
7. Lianu, Costin, Comerţul invizibil şi competitivitatea internaţională în noua economie, Editura Fundaţiei România de
Mâine, Bucureşti, 2008.
8. Raicu, Ș, Sisteme de transport, Editura AGIR, Bucuresti, 2007.
9. Udrescu M., Popescu-Cruceanu A., Logistica şi subsistemele logistice, Editura Triatonic, Bucureşti, 2011
10. Waters, C. D. J.: Logistics: An Introduction To Supply Chain Management, Palgrave Macmillan, 2012
Nr.
Metode de
Observaţii
8.2. Aplicaţii: Seminar / Laborator / Temă de casă
ore
predare
Resurse folosite
Seminar organizatoric: prezentarea obiectivelor disciplinei şi a
1
1
competenţelor vizate; distribuirea temelor de casă (1 oră)
Expediţii internaţionale, organizarea expediţiilor, contractul de
3
2
expediţie, transporturi internaţionale
Organizarea navigaţiei fluviale româneşti. Contractul de transport
4
- dialogul
3
Studiu de caz,
fluvial
- dezbatere
prezentare temă de
lucru în echipa
Transporturi feroviare de mărfuri. Contractul feroviar. Tarifele de
4
casă, prezentare
4
- conversaţia
transport şi principii de construcţie tarifară
proiect
euristică
Organizarea transporturilor aeriene internaţionale şi în România.
4
5
Tarife pentru transporturile internaţionale aeriene. Contractul de
transport aerian
Convenţii şi reglementări în transportul multimodal. Eficienţa
4
6
containerizării mărfurilor
1

Eficienta şi rentabilitatea expediţiilor şi transporturilor
4
internaţionale de mărfuri.
Adoptarea deciziei privind sursele de cumpărare pentru
4
8
societatea comercială X
Bibliografie
1. Butnaru, Ana, Transporturi şi asigurări internaţionale de mărfuri, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti,
2002.
2. Ciurel, V., Asigurări şi reasigurări: abordări teoretice şi practici internaţionale, Editura All Beck, Bucureşti, 2000.
3. Caraiani, Gh., Tratat de transporturi, Editura Lumina Lex, 2001.
4. Caraiani, Gh.; Pricina, L.; Fulger, A.; Preda, M., Transporturi şi expediţii aeriene, Ediţia a II-a revăzută şi adăugită,
Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2003.
5. Cetină, Iuliana (coord.), Marketingul serviciilor. Fundamente şi domenii de specializare, Editura Uranus, Bucureşti,
2009.
6. Chira Robert, Logistica marfurilor, Vol. I și Vol. II, Editura Pro Universitaria, 2016.
7. Lianu, Costin, Comerţul invizibil şi competitivitatea internaţională în noua economie, Editura Fundaţiei România de
Mâine, Bucureşti, 2008.
8. Raicu, Ș, Sisteme de transport, Editura AGIR, Bucuresti, 2007.
9. Udrescu M., Popescu-Cruceanu A., Logistica şi subsistemele logistice, Editura Triatonic, Bucureşti, 2011.
10. Waters, C. D. J.: Logistics: An Introduction To Supply Chain Management, Palgrave Macmillan, 2012.
7

9.

Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului

Competenţele procedurale şi atitudinale ce vor fi achiziţionate la nivelul disciplinei – vor satisface aşteptările
angajatorilor din domeniul economic

Întâlniri periodice cu angajatorii în scopul corelării conţinutului disciplinei şi metodelor de predare cu aşteptările
acestora
Notă: Universitate din Piteşti evaluează periodic gradul de satisfacţie al reprezentanţilor angajatorilor faţă de
competenţele profesionale şi transversale dobândite de către absolvenţi.
10. Evaluare
Tip activitate

10.4 Curs

10.5 Seminar /
Laborator /
Tema de casă
10.6 Standard minim
de performanţă

Data completării

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere
din nota finală
30 %

- corectitudinea şi exhaustivitatea
- Evaluare finală (scris).
cunoştinţelor;
- coerenţa logică;
- gradul de asimilare a limbajului de
specialitate.
-participarea activă la seminar,
- Expunerea liberă a studentului;
30%
rezolvarea studiilor de caz;
- gradul de încadrare în cerinţele
-Prezentarea orală a temei de
40%
impuse în ceea ce priveşte realizarea
casă
temei de casă și a proiectului
1. Comunicarea unor informaţii prin utilizarea corectă a terminologiei specifice domeniului
transporturi
2. Cunoaşterea conceptelor de bază proprii disciplinei Transporturi
3. Cunoaşterea principalelor particularități ale transporturilor în contextul actual

Titular de curs,

Data aprobării în Consiliul departamentului,

Director de departament,
(prestator)
Conf. univ. dr. Daniela MIHAI

Titular de seminar,

Director de departament,
(beneficiar),
Conf. univ. dr. Daniela MIHAI

