FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii

Universitatea „1 Decembrie 1918”
de Drept si Ştiinţe Sociale
de Ştiinţe Juridice si Administrative
Științe Juridice

1.5. Ciclul de studii
Master
1.6. Programul de studii
Institutii de drept Privat
2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea
Arbitraj intern si international 2.2. Cod disciplină IDP I 8.2
disciplinei
2.3. Titularul activităţii de curs
Hurbean Ada
2.4. Titularul activităţii de seminar
Hurbean Ada
2.5. Anul de
2.6.
2.7. Tipul de
2.8. Regimul disciplinei (O –
I
II
E
studiu
Semestrul
evaluare
obligatorie, Op – opţională, F
(E/C/VP)
– facultativă)
3. Timpul total estimat
3.1. Numar ore pe
din care: 3.2. curs
3.3. seminar/laborator
4
2
saptamana
3.4. Total ore din
din care: 3.5. curs
3.6. seminar/laborator
56
28
planul de învăţămînt
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi …….
3.7 Total ore studiu individual
58
3.8 Total ore din planul de învăţământ
42
3.9 Total ore pe semestru
100
3.10 Numărul de credite
4
Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum
4.2. de competenţe

Op.

2
28
ore
24
2
20
12
-

4. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
Videoproiector samd
5.2. de desfăşurarea a seminarului/laboratorului Sală dotată cu tablă samd
5. Competenţe specifice acumulate
Competenţe profesionale
C3. (4/2 credite) Aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a
celorlalte instrumente juridice internaţionale
C4. (4/2 credite) Interpretarea, corelarea şi compararea instituţiilor juridice din
dreptul naţional, dreptul european şi dreptul altor state.
Competenţe transversale
6. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al
Studiul Arbitrajului Intern si international isi propune sa ofere studentilor
disciplinei
masteranzi cele mai importate notiuni referitoare la stat ca arbitraj atat cel intern
cat si cel international, avantajele pe care acesta il prezinta si comparatia in
raport cu modul de solutionare clasica a litigiilor comerciale.
7.2 Obiectivele specifice
Se urmareste creşterea gradului de ordonare şi creativitate a gândirii juridice, în

implementarea ideii de promovare şi respectare a legalităţii si prezentarea,
explicarea şi analiza doctrinei şi practicii judiciare în domeniu, contribuind la
sporirea gradului de cunoaştere a relaţiilor juridice existente in cadrul arbitrajului
intern si international.
7. Conţinuturi
8.1 Curs
1. – Privire generală asupra arbitrajului comercial - Noţiunea şi

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.

11.
12.

13.
14.

trăsăturile definitorii ale arbitrajului comercial - avantajele
şi dezavantajele arbitrajului - clasificarea arbitrajului
comercial
– Convenţia de arbitraj - noţiunea şi formele convenţiei de
arbitraj - condiţii de valabilitate ale convenţiei de arbitraj Efectele convenţiei de arbitra
Tribunalul arbitral - constituirea tribunalului arbitral competenţa tribunalului arbitral
Procedura arbitrală - reguli procedurale comune - reguli
procedurale specifice
Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj
Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi
Industrie a Românie
Hotărârea arbitrală - forma şi conţinutul hotărârii arbitrale efectele hotărârii arbitrale
• Executarea hotărârii arbitrale - desfiinţarea hotărârii
arbitrale
Particularităţi ale arbitrajului comercial internaţional noţiunea arbitrajului comercial internaţional - legea
aplicabilă convenţiei de arbitraj - legea aplicabilă procedurii
de arbitraj
Recunoaşterea şi executarea hotărârilor arbitrale străine recunoaşterea şi executarea hotărârilor arbitrale străine
potrivit Convenţiei de la New York (1958)
Recunoaşterea şi executarea hotărârilor arbitrale străine
potrivit Noului Cod de procedură civilă
Arbitrajul organizat de Centrul de Arbitraj și Mediere al
Organizației Mondiale a Proprietatii Intelectuale
•
Organizare si functionare • Constituirea tribunalului arbitral
Procedura arbitrala.Probatoriile. Confidentialitatea. •
Hotararea arbitrala.
Solutionarea litigiilor privind numele de domeniu de
internet • procedura ICANN – condiții de admisibilitate. •
centrele de arbitraj in domeniul disputelor privind numele de
domeniu de internet

Metode de predare
Prelegere, discuţii

Observaţii

Prelegere, discuţii
Prelegere, discuţii
Prelegere, discuţii
Prelegere, discuţii
Prelegere, discuţii

Prelegere, discuţii
Prelegere, discuţii
Prelegere, discuţii

Prelegere, discuţii

Prelegere, discuţii
Prelegere, discuţii

Prelegere, discuţii
Prelegere, discuţii
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Noul Cod de procedură civilă, republicat în M.O. nr. 545/2012, Cartea a VII-a - Procesul civil
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Seminar
1. Avantajele si dezavantajele arbitrajului
2. Conditiile de valabilitate ale conventiei arbitrale
3. Efectele conventiei arbitrale
4. Competenta tribunalului arbitral
5. Reguli procedurale specifice in arbitraj
6. Reguli procedurale specifice ale Curtilor de arbitraj interne
7. Reguli procedurale specifice Curtilor de arbitraj Internationale
8. Particularitatile arbitrajului international
9. Arbitrajul international in legea romana
10. Recunoasterea hotararilor arbitrale straine
11. Executarea hotararilor ar4bitrale straine
12. Curtile internationale de arbitraj
13. Comparatie intre arbitrajul intern si cel international
14. Comparatie intre solutionarea litigiilor prin arbitraj si solutionarea
litigiilor pe baza regulilor dreptului comun.
8. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Continutul disciplinei Arbitraj intern si international este coroborat cu asteptarile reprezentantilor comunitatii
epistemice, asociatilor profesionale si ale angajatorilor reprezentativi.
9. Evaluare
Tip activitate
10.1 Criterii de evaluare
10.2 metode de evaluare
10.3 Pondere din nota
finală
10.4 Curs
Evaluare finală
Examen scris
70%
10.5 Seminar/laborator
Verificare pe parcurs
- Activitate la seminar
30%
10.6 Standard minim de performanţă:
Utilizarea adecvată a legislaţiei româneşti, europeene şi internaţionale într-un proiect professional.
Realizarea unui proiect sau a unui studiu privind raportul dintre instituţiile de drept naţional, cele de drept
european şi cele din dreptul altor state.
Data completării
.......................... .
Data avizării în catedră
……………………….

Semnătura titularului de curs
……………..………………

Semnătura titularului de seminar
………………………………….
Semnătura director de departament
.…………………………………...

