
De ce sunt transporturile 
ALTFEL?



Transportul este o latura a activitatilor umane in care, cu mijloace
speciale, se modifica voluntar si organizat coordonatele geografice
ale bunurilor si persoanelor in vederea satisfacerii nevoilor materiale
si spirituale ale societatii.

Ce este transportul?



Transportul de marfă este o activitate care se desfășoară atât în
sfera producției, cat și in cea a circulației de bunuri rezultate din
sfera productiei.

Transport = Productie?

În acest sens se disting:

● Transporturi interioare prin care se realizează deplasarea
in spațiu a materiilor prime, materialelor, mijloacelor de
muncă, a forței de munca, de la o secție de producție la
alta, de la un atelier la altul etc., desfășurate in sfera
producției

si

● Transporturi comerciale, care apar ca o continuare a unui
proces de producție, ca urmare a unui demers de
comercializare.



A transporta - rezultat

Rezultatul muncii productive in transporturi, adică transportul in sine, nu
constituie o nouă marfa, un nou produs care să aibă o formă obiectivă, ci o
prestație (exprimată în indicatori abstracți tone km, călători km, etc.).

Prin transport marfa își păstrează forma, proprietățile fizice și chimice, dar își
sporește valoarea.



Ceea ce se vinde în industria 
transporturilor este deplasarea in 
spațiu.

Efectul util al transportului se confundă 
cu însăși procesul de transport.

Deplasarea - Efectul util al transportului



Transportul în sine nu se poate stoca, ci
se ,,consumă” pe toata durata efectuării
sale.

Se stochează, in schimb, nevoile 
transport. Dar in anumite limite.

Transportul - nestocabil



Un serviciu de transport ,,rebut” nu poate fi 
inlocuit.

Un serviciu de transport se aseamana cu 
prestatia unei orchestre, cu o operatiune de 
lupta armata si mult prea putin cu procesul de 
fabricatie dintr-o hala de productie.

Prestația de transport - irepetabila



Activitatea de transport este in general, o 
activitate continuă in timp, care in cele 
mai multe cazuri inseamnă o activitate de 
zi si de noapte, atât în zilele de lucru cit și 
în zilele de sărbători, însă discontinuă în 
intensitate, cu intermitente, din care cauză 
randamentul ei este variabil.

Activitate 24/7



Transporturile sunt activități care se 
desfășoară pe spatii întinse, intr-un mediu 
necontrolabil, sub actiunea unei multimi de 
factori care nu se regasesc in hala de 
productie.

Răspândirea spațială a activității 



Infrastructurile de transport marcheaza spatiul pentru indelungate
perioade de timp, activitatile umane pe generatii.

Activitatea productiva este mult mai perisabila.

Efemeritatea



IN PRODUCTIE
Contractul de Vanzare
Art. 1650-1762, Cod Civil
(113 articole)

Acordul de voință care declanșează procesul
IN TRANSPORT

Contractul de transport
Art. 1955-2008, Cod Civil

(54 articole)

Contracte autonome si substantial diferite.



Principiul relativitatii efectelor contractului (Art. 1280 Cod 
Civil) : C ontractul produce efecte numai între părţi […]

Nu se respecta in cadrul Contractului de Transport.

Expeditorul si transportatorul, cele doua parti ale
contractului de transport stabilesc drepturi si obligatii
pentru o terta parte, destinatarul.

In baza principiului stipulatiei pentru altul . 

Exemplu de diferență majoră între contracte



● A cumpara/vinde un bun (fabricat) = a incheia un
contract de vanzare – cumparare.

● A vinde un bun cumparat anterior = a incheia un
contract de vanzare – cumparare.

Vânzare și intermediere

● A ,,cumpara/vinde” o prestatie de transport = a
incheia un contract de transport.

● A ,,vinde” o prestatie de transport ,,cumparata” =
a incheia un contract de expeditie.



● Un contract de vanzare nu poate 
constitui un acord de vointe pentru 
executarea unui transport.

Aria de acoperire a contractului

● Un contract de transport, pe langa functia sa de
baza, poate constitui dovada proprietatii unui bun
(a se vedea conosamentul la ordin).



Specificitatea domeniului transporturilor a dus la aparitia:
● Dreptului transporturilor
● Economiei transporturilor
● Ingineriei transporturilor

Si a…

Consecințe ale specificitații



Executarea serviciului de transport, oricât ar fi
el de dificil, apare publicului foarte natural şi
este aproape imposibil să-l faci să înțeleagă
amploarea, importanta și efortul pe care îl
presupune.

Firescul serviciului de transport



Gheorghe Piperea – Dreptul transporturilor Ediţia 3, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2013.

Şerban Raicu - Sisteme de transport, Editura AGIR, România, Bucureşti, 2007.

Şerban Raicu, Gheorghe Mașală -Transportul feroviar: funcționare-dezvoltare-
eficiență, Editura Științifică și Enciclopedică, 1981.

Amedeo Neculcea -Infrastructuri cu fluxuri eterogene si solicitari de exploatare
variabile – teza de doctorat, 2018.

Surse:



Vă mulțumesc!
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