
 

 

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. 
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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-emitent-

organizatia-natiunilor-unite-publicat-n-buletinul-26821.html 

 
 

Denumirea disciplinei Arbitrajul internaţional 

Codul disciplinei 
M.08.A.059 (cu fr.) 

M.10.A.059 (CU FR) 

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 dr., conf. univ. Natalia Osoianu 
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