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Tipul disciplinei
Anul de studiu / semestrul
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Credite ECTS
Numărul de ore de contact/
Numărul total de ore
Evaluare
Titularul cursului

De orientare către masterat, opţională
Anul IV, semestrul VIII (secţia zi); anul V, semestrul X (secţia frecvenţă
redusă)
Română
3
30/90 (secţia zi); 10/90 (secţia frecvenţă redusă)
Examen
dr., conf. univ. Natalia Osoianu

Conţinutul cursului:
Definiţia, izvoarele şi caracterul comercial şi internaţional al Arbitrajului Internaţional.
Soluţionarea alternativă a litigiilor.
Convenţia de arbitraj.
Constituirea tribunalului arbitral.
Controlul competenţei arbitrale privind examinarea cauzei.
Procedura arbitrală.
Sentinţa arbitrală.
Recunoaşterea şi executarea sentinţelor arbitrale.

Finalităţi de studiu:
La finalizarea acestui curs, studentul trebuie să demonstreze următoarele cunoştinţe, abilităţi şi competenţe: să definească
noțiunea de arbitraj internațional; să cunoască izvoarele arbitrajului internațional, cât și să formularea principalelor teorii şi
concepte, principiilor generale; să opereze cu aparatul terminologic al disciplinei „Arbitrajul internațional”; să identifice
soluţiile jurisprudenţiale date de jurisdicţiile internaţionale; să determine elementul de extraneitate în raporturile arbitrajului
internațional; să recomande schimbarea şi/sau modificarea legislaţiei Republicii Moldova în domenii în care această
schimbare şi/sau modificare este necesară; să interpreteze legislaţia naţională prin prisma compatibilităţii cu convenţiile
internaţionale; să exprime viziunea proprie asupra perspectivelor dezvoltării arbitrajului internațional de natură să răspundă
noilor provocări din cadrul societăţii internaţionale.

Bibliografie:
Bibliografie obligatorie:
1.LEGE Nr. 23 din 22-02-2008 cu privire la arbitraj. Publicată în Monitorul Oficial Nr. 88-89 art. 314 din 20.05.2008.
2.LEGE Nr. 24 din 22-02-2008 cu privire la arbitrajul comercial internaţional. Publicat : 20-05-2008 în Monitorul Oficial Nr. 88-89
art. 316
3.Cobuz-Bagnaru A.M. Arbitrajul ad-hoc conform regulilor Comisiei Naţiunilor Unite pentru Dreptul Comercial International.
Bucureşti: Universul juridic, 2010.
4.Convenţia europeană de la Geneva din 1961 cu privire la Arbitrajul comercial internaţional;
5.Convenţia de la New-York din 1958 cu privire la recunoaşterea şi executarea sentinţelor arbitrale străine;
6.Cristina Ioana Florescu „Arbitrajul comercial. Convenţia arbitrală şi tribunalul arbitral.” Editura Universul juridic 2011.
7.Ancel (J-P.) , La Cour de cassation et les principes fondateurs de l'arbitrage international, in Mélanges offerts à P.Drai , Le juge
entre deux millénaires ,Dalloz 2000,,161.
8.David (R.) : L'arbitrage dans le commerce international , in Economica,1982.
9.Dieryck , Procédure et moyens de preuve dans l'arbitrage commercial international , in Rev.arb.1988, 267.
Bibliografie suplimentară:
1.Danaila G. Procedura arbitrală - în litigiile comerciale interne. Bucureşti: Universul juridic, 2006
2.Macovei I. Dreptul comerţului internaţional. Bucureşti: C.H. Beck, 2006.
3.Mihai G. Arbitrajul maritim. Bucureşti: C.H. Beck, 2011.
4.Prescure T., Crisan R. Arbitrajul comercial - Modalitate alternativa de soluţionare a litigiilor patrimoniale. Bucureşti: Universul
juridic, 2010.
Link-uri utile:
1. http://arbitraj.chamber.md
2. http://arbitration.ccir.ro/rra.htm
3. http://www.monitoruljuridic.ro/act/conventia-europeana-de-arbitraj-comercial-international-din-21-aprilie-1961-emitentorganizatia-natiunilor-unite-publicat-n-buletinul-26821.html

