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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 studii
1.6 Programul de studii / Calificarea

Universitatea de Vest din Timișoara
Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor
Marketing și Relații Economice Internaționale
Economie și Afaceri Internaționale
Licență
Economie și Afaceri Internaționale / Economist

2. Date despre disciplină
EXPEDIȚII ȘI TRANSPORTURI INTERNAȚIONALE
(EAI1EAI2215)
2.2 Titularul activităţilor de curs
Son Liana
2.3 Titularul activităţilor de seminar
Son Liana
2.4 Anul de studiu 2
2.5 Semestrul
2
2.6 Tipul de evaluare
E 2.7 Regimul disciplinei
2.1 Denumirea disciplinei

DI

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3
din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ 42
din care: 3.5 curs
28
3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp:
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi
3.7 Total ore studiu individual
53
3.8 Total ore pe semestru
100
3.9 Numărul de credite
4

1
14
ore
21
16
16
2
3
0

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




5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului



Prezența la activitățile didactice de minim 50%

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului



Prezența la activitățile didactice de minim 70%
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6. Competenţele specifice acumulate
Competenţe
profesionale

 C2 Asistență pentru pregătirea și desfășurarea negocierilor în afacerile internaționale
 C3 Derularea afacerilor internaționale potrivit clauzelor contractuale
 C4 Asistență în realizarea activităților specifice promovării internaționale

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

 cunoașterea și aplicarea metodelor, tehnicilor și instrumentelor legate
de transporturile de mărfuri și operațiunile de vămuire
 Cunoașterea cadrului general în care funcționează sistemul de
transport internațional la nivel global
 Studierea tipurilor de transport internațional, a contractele specifice
 Formarea unor competențe legate de utilizarea contractelor de
transport internațional și a documentelor standardizate
 Cunoașterea tipurilor și formalităților necesare îndeplinirii
operațiunilor de vămuire a mărfurilor noncomunitare și de declarare
statistică privind livrările intracomunitare

8. Conţinuturi
8.1 Curs
1. Expedițiile internaționale - rol și tipuri de
expeditori, servicii oferite clienților
2. Transportul internațional - participanți, avantaje,
cadrul legal, modalități. Organisme internaționale
având rol de reglementare a transporturilor
internaționale
3. Transporturile rutiere internaționale. Convenția
CMR și Convenția TIR. Contractul de transport
internațional rutier
4. Transporturile aeriene internaționale. Cadrul legal.
Contractul de transport aerian
5. Transporturile internaționale feroviare. Convenția
CIM. Contractul de transport feroviar
internațional
6. Transporturile maritime internaționale. Contractul
internațional de navlosire și contractul de transport
maritim
7. Vămuirea mărfurilor de export - import.
Operațiuni și proceduri vamale
8. Codul Vamal comunitar modernizat. Nomenclaturi
de clasificare a mărfurilor. Tariful vamal comun
9. Regimuri vamale de import (Codul vamal
modernizat 2013)
10. Regimuri vamale de export (Codul vamal
modernizat 2013)
11. Regimuri vamale de tranzit
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Metode de predare
Prelegere, dezbatere

Prelegere, dezbatere

Prelegere, dezbatere
Prelegere, dezbatere

Observaţii
2 ore
2 ore

3 ore

2 ore

Prelegere, dezbatere

2 ore

Prelegere, dezbatere

3 ore

Prelegere, dezbatere
Prelegere, dezbatere
Prelegere, dezbatere
Prelegere, dezbatere
Prelegere, dezbatere

2 ore
2 ore
4 ore
2 ore
2 ore
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12. Achiziții și livrări intracomunitare. Raportarea
statistică Intrastat

Prelegere, dezbatere

2 ore

Bibliografie
1. Alexa Constantin (2001), Transporturi internaționale, ASE, București
2. Cojocariu Cezar (2009), Tendințe actuale în transportul maritim internațional, cu deosebire în cel
containerizat, Pro Editura, București
3. Gubbins, J Edmund (2003), Managing transport operations, Kogan Page Limited.
8.2 Seminar / laborator
1. Transportul rutier, contractul și documente de
transport CMR; carnetul TIR și carnetul ATA;
calcularea prețului în transportul rutier
2. Transportul aerian și feroviar internaționalreglementări, formalități, calculul prețului
3. Transportul maritim internațional. Contractul
charter party; bill of lading (B/L); calculul
prețului
4. Codul Vamal Comunitar; Tariful vamal
integrat
comunitar
(TARIC).
Plasarea
mărfurilor sub un regim vamal: exemple,
formalități.
5. Declarația vamală (calculul valorii în vamă la
export și la import, determinarea datoriei
vamale).
Declarația statistică Intrastat.
6. Piața globală a serviciilor de transport
internațional
7. Sistemul de transport în spațiul european:
infrastructură, coridoare, particularități

Metode de predare
Dezbatere, exemplificare, exerciții
Dezbatere, exemplificare, exerciții
Dezbatere, exemplificare, exerciții

Dezbatere, exemplificare

Dezbatere, exemplificare, aplicații
practice
Dezbatere pe bază de proiect
Dezbatere pe bază de proiect

Observaţii
2 ore

2 ore
2 ore

2 ore

2 ore

2 ore
2 ore

Bibliografie
1. Gubbins, J Edmund (2003), Managing transport operations, Kogan Page Limited.
2. Comisia Europeană (2014), Codul vamal comunitar modernizat, 2013.
3. Comisia Deuropeană (2014), Tariful vamal comunitar TARIC.
4. Organizația Mondială a Vămilor (2014), Reglementari juridice internaționale și europene privind
operațiunile de vămuire.

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


Formarea deprinderilor care să asigure profesionalism, imparțialitate și independență ca bază pentru
dezvoltarea profesională și științifică
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10. Evaluare
Tip activitate

10.2 Metode
de evaluare

10.1 Criterii de evaluare

Măsura în care s-au înțeles și însușit conceptele și
tehnicile specifice de transport internațional
Capacitatea studenților de a analiza comparativ Examinare
tipologiile
și
caracteristicile
transporturilor scrisă
internaționale din perspectiva proceselor de
globalizare şi integrare economică regională
10.5 Seminar / Participare la dezbaterile de la seminarii
laborator
Elaborarea unei cercetări cu privire piața serviciilor de Evaluare pe
transport internațional, impact ecologic, tehnologii parcurs
moderne de transport.
10.6 Standard minim de performanţă
 Elaborarea unui proiect privind derularea unei afaceri internaționale

10.3 Pondere
din nota
finală

10.4 Curs

Data completării

Semnătura titularului de curs

01.10.2014

Prof. univ. dr. SON Liana

Data avizării în departament
03.10.2014
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80%

20%

Semnătura titularului de seminar
Prof. univ. dr. SON Liana

Semnătura şefului departamentului
Prof. univ. dr. DOBRE Costinel
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