
Dreptul transporturilor. Examen 16.01.2020. BAREM 

 

1. (2p) Pentru prejudiciile cauzate integrității fizice a pasagerului, transportatorul nu răspunde 

dacă dovedește că paguba a fost cauzată: de călător, cu intenție sau culpă gravă; de starea de sănătate a 

călătorului; de fapta unui terț pentru care nu este ținută să răspundă; de un eveniment de forță majoră. 

Pentru bagajele călătorului predate în grija transportatorului (pentru cele pe care călătorul le 

deține asupra lui, responsabilitatea transportatorului nu se prezumă), acesta nu răspunde dacă dovedește 

că prejudiciul a fost cauzat: de un viciu al bagajelor; de culpa călătorului; de un caz de forță majoră. 

 

2. (2p) Semnătura transportatorului pe documentul de transport nu este necesară în principiu 

(expeditorul întocmește doc. de transport). REGULA este deci că lipsa ei nu are relevanță juridică. Exc.: 

- contraordinul (modificarea unilaterală a contractului de către expeditor) – trebuie semnat de 

transportator, pentru a dobândi valoare contractuală; 

Prezența semnăturii transportatorului – dovedește primirea fără rezerve a mărfii în cantitatea, 

calitatea și starea declarate de expeditor. 

 

3. (2p) Da, este posibil. Dacă transportatorul a acționat cu intenție sau culpă gravă, limitarea 

răspunderii sale, inclusiv în cazul bunurilor cu valoare declarată, nu mai este aplicabilă (art. 1989 C.civ.): 

se va aplica regula reparării integrale a prejudiciului. 

 

4.  

Ipoteza I: societatea care a cauzat prejudiciile, acționat în calitate de transportator, A fiind 

expeditorul, iar X destinatarul 

a) (0,50 p) prăbușirea podului a fost cauzată de depășirea cu peste 100% a masei maxime admise 

a camionului (având în vedere că structura podului nu prezenta defecte) 

- prejudiciile pasagerelor autoturismului, plus distrugerea podului – prejudicii cauzate unor terți 

– transportatorul răspunde în calitate de păzitor juridic al lucrurilor (camion plus utilajul transportat); 

sunt întrunite însă și condițiile răspunderii pentru fapta proprie a șoferului: vinovăția rezultă din 

semnalizarea vizibilă a restricțiilor, din faptul că administratorul societății, care conducea camionul, 

lucra chiar în apropierea podului, deci nu avea cum să nu cunoască restricțiile. 

b) (0,75p)- prejudiciile cauzate expeditorului A: constau în pierderea contraprestației pe care ar 

fi trebuit să o primească de la locatarul X, plus, dacă utilajul scufundat nu poate fi salvat, valoarea 

acestuia – transportatorul răspunde pe temei contractual; este irelevantă lipsa mențiunii masei bunului 

pe documentul de transport, în condițiile în care și doar camionul depășea masa admisă pe pod, iar șoferul 

nu avea cum să nu cunoască faptul că bunul are o masă mare; 

- prejudiciile lui X: derivă din lipsa de folosință – răspundere contractuală a transportatorului 

(destinatarul este beneficiarul din stipulația pentru altul încheiată între expeditor și transportator); 

c) (0,50 p) pentru prejudiciile lui A și X: regula este că răspunderea transportatorului întemeiată 

pe contractul de transport nu poate depăși în cuantum limitele prevăzute de lege, cu excepția intenției 

sau culpei grave a transportatorului. Discuție cu privire la caracterul de culpă gravă a transportatorului 

în circumstanțele concrete ale speței; 

- pentru prejudiciile terților - răspunderea e delictuală, nu se aplică limitele legale, răspunderea 

fiind integrală; 

Ipoteza II: (1,25p) A a încheiat, în calitate de comitent, un contract de expediție cu B, prin care 

acesta din urmă se obliga să încheie în nume propriu, dar pe seama lui A, un contract de transport 

(încheiat efectiv cu T) pentru a asigura ajungerea bunului la destinație; 

- față de terți, răspunde T (ca păzitor juridic) – la fel ca la pct. anterior 

- față de A: B are obligație de rezultat, cu privire la ajungerea bunului în bună stare la 

destinație; legiuitorul instituie o răspundere contractuală pentru fapta altuia (a 

transportatorului); B se poate apoi îndrepta contra lui T. Discuție cu priv. la îndeplinirea sau 

nu a obligației de a exercita contraordinul. 

- față de X: B (expediționarul) nu are obligații contractuale față de destinatar, deci nu 

răspunde. X se poate îndrepta împotriva transportatorului în baza contractului de transport 

sau împotriva lui A, în baza contractului de locațiune (care, apoi își recuperează prejudiciul 

de la B) 


