
 

 

Conţinutul cursului:  

Dreptul comerţului internaţional: concept, obiect, specific. Raportul juridic de comerţ internaţional 

Participanţii la raporturile juridice de comerţ internaţional 

Izvoarele şi principiile dreptului comerţului internaţional 

Contractul comercial internaţional. Formarea contractului comercial internaţional 

Conţinutul contractului comercial internaţional. Interpretarea şi efectele contractului comercial internaţional 

Principalele contracte de comerţ internaţional 

Comerţul electronic 

Procesul de arbitraj în dreptul comerţului internaţional 

 

Finalităţi de studiu: 

La finalizarea acestui curs, studentul trebuie să demonstreze următoarele cunoştinţe, abilităţi şi competenţe: să 

definească elemente de comercialitate şi internaţionalitate care sunt caracteristice pentru raportul de comerţ 

internaţional; să deosebească raportul juridic de comerţ internaţional de cel de drept internaţional privat şi 

raportul comercial; să opereze cu aparatul terminologic al disciplinei „Dreptul comerţului internaţional”; să 

compare legislaţia diferitor state care reglementează raportul juridic de comerţ internaţional; să analizeze 

nivelul de dezvoltare a legislaţiei Republicii Moldova în domeniul dreptului comerţului internaţional; să 

recomande schimbarea şi/sau modificarea legislaţiei Republicii Moldova în domenii în care această schimbare 

şi/sau modificare este necesară; să proiecteze un model de contract comercial internaţional în baza 

cunoştinţelor achiziţionate, legislaţiei Republicii Moldova, convenţiilor internaţionale la care Republica 

Moldova este parte, uzanţelor internaţionale; să propună căi de soluţionare a unui litigiu arbitral în baza 

cunoştinţelor achiziţionate, legislaţiei Republicii Moldova, convenţiilor internaţionale la care Republica 

Moldova este parte, uzanţelor internaţionale. 
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Denumirea disciplinei Dreptul Comerţului Internaţional 

Codul disciplinei M.08.A.059 (secţia zi);  M.10.A.059 (secţia frecvenţă redusă) 

Tipul disciplinei De orientare către masterat, opţională 

Anul de studiu / semestrul 
Anul IV, semestrul VIII (secţia zi);  anul V, semestrul X (secţia frecvenţă 

redusă) 

Limba de predare Română 

Credite ECTS 3 

Numărul de ore de contact/ 

Numărul total de ore 
30/90 (secţia zi); 10/90 (secţia  frecvenţă redusă) 

Evaluare Examen  

Titularul cursului Ms., lector univ. Feodor Bria 
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