
 
 

 

FIŞA DISCIPLINEI 
 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi 

1.2 Facultatea Economie şi Administrarea Afacerilor 

1.3 Departamentul Economie 

1.4 Domeniul de studii  Administrarea Afacerilor 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii Economia comerțului, turismului şi serviciilor 

 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei TRANSPORTURI INTERNAŢIONALE 

2.2 Titularul activităților de curs  

2.3 Titularul activităților de seminar  

2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei Ob. 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care:  3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învățământ 42 din care:  3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuția fondului de timp  ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 28 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri  16 

Tutoriat 2 

Examinări 2 

Alte activități - 

3.7 Total ore studiu individual 58 

3.8 Total ore pe semestru 100 

3. 9 Numărul de credite 4 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum   Nu este cazul. 

4.2 de competenţe  Nu este cazul. 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1. de desfăşurare a cursului  Studenții se vor prezenta la prelegeri, seminarii cu 

telefoanele mobile închise.  

 Nu va fi acceptată întârzierea studenţilor la curs şi 
seminar. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului  Termenul predării lucrării de seminar este stabilit de titular 
de comun acord cu studenții. Nu se acceptă cererile de 
amânare decât pe motive obiectiv întemeiate.  

 Pentru predarea cu întârziere a eseurilor sau a lucrărilor de 
seminar, acestea vor fi depunctate cu 0.5 pct./zi de 
întârziere. 

 

 

 



 
 

 

6. Competenţele specifice acumulate 
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 Explicarea şi interpretarea de date si informații din punct de vedere cantitativ şi calitativ, pentru 
formularea de argumente şi decizii concrete asociate comerțului, turismului şi serviciilor; 

 Rezolvarea problemelor în contexte bine definite asociate: conceperii, planificării şi executării de 
activități în cadrul firmelor de comerț, turism şi servicii; 

 Culegerea şi prelucrarea de date din surse documentare alternative şi din activitatea curentă, pentru 
evaluarea factorilor care influențează realizarea prestațiilor în organizațiile din comerț, turism şi servicii; 

 Explicarea şi interpretarea fluxurilor si a tehnicilor de comercializare diferențiat după natura produselor 
şi serviciilor; 

 Aplicarea unor modele şi instrumente de organizare a spațiilor de vânzare şi depozitare; 

 Analiza critic-constructivă a relațiilor dintre consumatorii şi furnizorii specifici domeniului comerț, turism 
şi servicii; 

 Fundamentarea de planuri de comercializare, de oferte, de programe de promovare - publicitate, 
promovare directă, relații publice, marketing direct; 

 Explicarea şi interpretarea fenomenelor şi proceselor economice specifice comerțului, turismului şi 
serviciilor pe baza conceptelor privind cererea şi oferta de servicii şi a comportamentului consumatorilor; 

 Rezolvarea de probleme simple, bine definite, asociate vânzării produselor, inclusiv a celor turistice, prin 
consilierea clientului în luarea deciziei de cumpărare; 

 Fundamentarea de studii şi analize, organizatorice şi de eficiență a activității firmelor în vederea 
acordării de consiliere şi asistență; 

 Consiliere şi asistență prin elaborarea de proiecte profesionale care răspund problemelor concrete ale 
clienților; 

 Explicarea şi interpretarea de situații/procese concrete din domeniul comerțului, turismului şi serviciilor 
pe baza conceptelor şi principiilor evidenței contabile şi a utilizării indicatorilor pentru explicarea şi 
interpretarea situațiilor analizate; 

 Elaborarea de calcule pentru diferite situații alternative (variante decizionale) în alocarea de resurselor; 

 Fundamentarea necesarului de resurse materiale şi financiare în raport cu cerințele volumului şi 
eficienței organizațiilor de comerț, turism, servicii; 

 Participarea la fundamentarea de studii de prefezabilitate şi fezabilitate a investițiilor pentru afaceri; 
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  Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă 
riguroasă, eficientă şi responsabilă; 

 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridisciplinară şi aplicarea de tehnici de 
relaţionare şi munca eficiente în cadrul echipei; 

 Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de 
învăţare pentru propria dezvoltare. 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

 Familiarizarea studenților cu terminologia, abordările conceptuale, tipurile de 
acțiuni din domeniul transportului internațional. 

7.2 Obiectivele specifice 

 Familiarizarea studenţilor cu evoluția, stadiul actual şi rolul transportului 
internațional. 

 Familiarizarea studenților cu conținutului şi mecanismele de funcționare şi evoluție 
a convențiilor internaționale care reglementează sistemul de transport 
internațional. 

 Dezvoltarea abilităților studenţilor de a utiliza conceptele şi indicatorii specifici 
transporturilor internaționale. 

 Dezvoltarea abilităților studenţilor de a elabora proiecte profesionale, îndeosebi a 
strategiei de internaționalizare a firmelor din sfera transporturilor internaționale. 

 Să utilizeze modelele de analiză esențiale pentru interpretarea indicatorilor de 
bază a eficienței economice a investițiilor;  

 Să utilizeze metodele specifice de analiză a eficienței investițiilor pentru 
fundamentarea procesului decizional; 

 Să dezvolte un raționament științific adecvat şi corect fundamentat pentru a 
interpreta şi sintetiza rezultatele activității investiționale. 

 



 
 

 

8. Conținuturi 
8. 1 Curs Metode de predare Obs. 

Importanța, rolul și particularitățile sistemului de transport 

Prelegere, 
Prezentare 

orală+multimedia 
(prezentare 
powerpoint) 

 

Piața transporturilor  

Transportul internațional rutier  

Transportul internațional feroviar  

Transportul internațional aerian  

Transportul multimodal  

Contractul de transport maritim  

Navlul  

Factorii care influențează mărimea navlului  

Conosamentul  

Transporturile mărfurilor în trafic fluvial internațional  

Asigurările în transporturi  

Eficiența și rentabilitatea expedițiilor și transporturilor internaționale de mărfuri  

Activitatea caselor de expediții  

Bibliografie 
1. Alexa, Constantin - Transporturi şi Expediții Internaționale, Editura ASE, București, 2001 
2. Caraiani, Gheorghe - Logistica transporturilor, Editura Universitară, București, 2008 
3. Popa, Ioan - Tehnica operațiunilor de comerț exterior, Editura Economică, București, 2008 
4. Pușcariu Florin Dan, Muntean Mihaela-Carmen - Expediții şi tehnici vamale, Editura Didactică şi Pedagogică, 
București, 2005 

8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Obs. 

Importanța sistemului de transport în activitatea economică 

Analiză şi dezbatere 
studiu de caz 
Prezentare 

orală+multimedia 
(prezentare 
powerpoint) 

 

Piața transporturilor: analiză, comparație cu alte tipuri de piețe  

Transportul internațional rutier. Comparații internaționale  

Transportul feroviar internațional. Analize statistice comparative  

Tipuri de contracte de transport maritim internațional. Convenții şi reglementări 
internaționale. Analize statistice 

 

Transportul internațional aerian şi transportul multimodal  

Întocmirea şi prezentarea unui portofoliu care să cuprindă analiza sistemelor 
internaționale de transport ale unei zone geografice pe care studenții o vor alege 

 

Bibliografie 
1. Alexa, Constantin - Transporturi şi Expediţii Internaţionale, Editura ASE, Bucureşti, 2001 
2. Caraiani, Gheorghe - Logistica transporturilor, Editura Universitară, Bucureşti, 2008 
3. Popa, Ioan - Tehnica operaţiunilor de comerţ exterior, Editura Economică, Bucureşti, 2008 
4. Puşcaciu Florin Dan, Muntean Mihaela-Carmen - Expediţii şi tehnici vamale, Editura Didactică şi Pedagogică, 
Bucureşti, 2005 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 În vederea stabilirii setului de conținuturi şi metode de predare abordate au fost derulate cercetări 
documentare, pe de o parte, privind conținuturile și metodele de predare adoptate pentru aceeași disciplină 
sau discipline similare în cadrul altor universități din țară și din străinătate, iar pe de altă parte, privind 
așteptările mediului de afaceri și ai angajatorilor din domeniul aferent, așa cum au fost ele reflectate în presa 
de profil economic sau de specialitate a domeniului. 

 

 

 

 



 
 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere 
din nota finală 

10.4 Curs 

Cunoașterea terminologiei specifice 
transporturilor internaţionale 

Examen scris, accesul la 
examen fiind condiționat de 

prezentarea la ultimul 
seminar a portofoliului de 

lucrări. 
Pentru a lua în considerare 

punctajul obținut pe 
portofoliul de lucrări, 

studentul trebuie să obțină 
cel puțin jumătate din 

punctajul anunțat la proba 
scrisă. 

70% 

Capacitatea de utilizare adecvată a 
conceptelor, metodelor şi procedeelor 
specifice transporturilor internaţionale 

Înțelegerea importanței studiilor de caz 
în context macroeconomic 

Analiza aplicațiilor şi studiilor de caz 

10.5 Seminar/laborator 

Însuşirea şi înţelegerea problematicii 
tratate la curs şi seminar 

Prezentarea unui portofoliu 
de lucrări elaborate pe 

parcursul semestrului este o 
cerință de acces la 
examinarea finală. 

Conținutul portofoliului de 
lucrări se stabilește de către 

cadrul didactic care 
derulează activități de 

seminar de comun acord cu 
studenții. 

Portofoliul de lucrări se predă 
în ultimul seminar din 
perioada de activitate 

didactică. 

30% 

Înțelegerea și capacitatea de a explica 
modelele specifice transporturilor 
internaţionale 

10.6 Standard minim de performanță 

 Cunoașterea noțiunilor de bază și a elementelor fundamentale privind conținutul şi factorii de influență ai 
transporturilor internaționale, documentele specifice fiecărui tip de transport internațional şi convențiile care le 
reglementează la nivel internațional. 

 

 


