
 

 

 
 
 

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE  
ÎN DOMENIUL  

DE CERCETARE POSTDOCTORALĂ 
 
1. DATELE PERSONALE ALE CERCETĂTORULUI POSTDOCTORAT  
1.1. Nume: Bobei  
1.2. Prenume: Radu Bogdan  
1.3. Codul unic de identificare:  5 
1.4. Gradul didactic: Lector universitar 
1.5. Locul de muncă actual: Universitatea București, Facultatea de Drept  
1.6. Telefon: 0723.73.98.18 
1.7. E-mail: radu-bogdan.bobei@clicknet.ro; radu-bogdan.bobei@drept.unibuc.ro  
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2. TITLUL PROIECTULUI DE CERCETARE POSTDOCTORALĂ 
Arbitrajul intern și internațional. Texte.Comentarii.Mentalități   

 
 
3. DURATA PROIECTULUI (3 ani) 

36 de luni 
 
 
4. ANUL PENTRU CARE SE FACE RAPORTAREA 

2 
     2011-2012 
 
 
 
 



 

 

 
 
5. OBIECTIVELE PROIECTULUI PENTRU ANUL DE RAPORTARE 

Obiective 
prevăzute* 

Obiective 
realizate 

Gradul de 
realizare** 

Observaţii*** 

1. Studiul procedurii arbitrale       Studiul procedurii arbitrale                    Total  - 
2. Studiul statutului arbitrului    Studiul statutului arbitrului               Total  - 
3. -  -  - - 

* Conform Planului de lucru asumat prin Anexa 2, pct. 5.5 la contractul individual de cercetare postdoctorală. 
** total / parţial / nerealizat. 
*** Pentru activităţile realizate parţial sau nerealizate se argumentează.  
 
6. ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI PENTRU ANUL DE RAPORTARE 

Activităţi 
prevăzute* 

Activităţi 
realizate 

Gradul de 
realizare** 

Observaţii*** 

1. Cercetarea legislației, doctrinei și 
jurisprudenței în materie. 
Participarea la seminarii, 
conferințe.         

Cercetarea legislației, doctrinei și 
jurisprudenței în materie. 
Participarea la seminarii, conferințe.   

           Total - 



 

 

2. Cercetarea legislației, doctrinei și 
jurisprudenței în materie. 
Participarea la seminarii, 
conferințe.    

Cercetarea legislației, doctrinei și 
jurisprudenței în materie. 
Participarea la seminarii, conferințe.  

      Total  - 

3. - - -  -  
* Conform Planului de lucru asumat prin Anexa 2, pct. 5.5 la contractul individual de cercetare postdoctorală. 
** total / parţial / nerealizat. 
*** Pentru activităţile realizate parţial sau nerealizate se argumentează.  
 
 
 
7. REZULTATELE REALIZATE ÎN ANUL DE RAPORTARE 

Rezultate 
prevăzute* 

Rezultate 
realizate 

Gradul de 
realizare** 

Observaţii*** 

1. Publicare articole, studii, 
comentarii în reviste de specialitate. 
Redactare lucrare monografică.   

Publicare articole, studii, comentarii 
în reviste de specialitate. În curs de 
redactare lucrare monografică.    

            Parțial  La data redactării raportului anual de 
activitate în domeniul de cercetare 
postdoctorală și aferent anului 2011-
2012(anul II), au fost scrise 129(o sută 
douăzeci și nouă de pagini) ale lucrării 



 

 

monografice.              
2. Publicare articole, studii, 

comentarii   în reviste de 
specialitate. Redactare lucrare 
monografică.  

 Publicare articole, studii, comentarii 
în reviste de specialitate. În curs de 
redactare lucrare monografică.  

            Parțial  La data redactării raportului anual de 
activitate în domeniul de cercetare 
postdoctorală și aferent anului 2011-
2012(anul II), au fost scrise 129(o sută 
douăzeci și nouă de pagini) ale lucrării 
monografice.              

3. -  -  -  -  
* Conform Planului de lucru asumat prin Anexa 2, pct. 5.5 la contractul individual de cercetare postdoctorală. 
** total / parţial / nerealizat. 
*** Pentru activităţile realizate parţial sau nerealizate se argumentează. 
 
8. CRITERII DE PERFORMANŢĂ PENTRU ANUL DE RAPORTARE 

Criterii de performanţă Număr 
prevăzut 

Număr 
realizat 

Denumire** Acknow-
ledgement 

Observaţii*** 

Lucrări ştiinţifice publicate în 
reviste de specialitate cotate pe 
plan internaţional (publicaţii 
internaţionale sau cotate 

mimin 1 
lucrare 
științific
ă 

3   Radu Bogdan Bobei, The 
National Reports(Case Law (1)), 
în The Electronic Bulletin of the 
European Court of Arbitration 

  Lucrarea  
publicată   
include  
propoziția 

-       



 

 

CNCSIS minim B+) publicat
ă în 
reviste 
de 
specialit
ate 
cotate pe 
plan 
internați
onal      

nr.1/2011, pp.6-7; 
    

„This work 
was supported 
by the strategic 
grant 
POSDRU/89/1
.5/61968, 
Project 
ID61968(2009)
, co-financed 
by the 
European 
Social Fund 
within the 
Sectorial 
Operational 
Program 
Human 
Resources 
Development 
2007-2013”.   



 

 

Radu Bogdan Bobei, The 
National Reports(Case Law (2)), 
în The Electronic Bulletin of the 
European Court of Arbitration 
nr.1/2011, pp.7; 

Lucrarea  
publicată   
include  
propoziția 
„This work 
was supported 
by the strategic 
grant 
POSDRU/89/1
.5/61968, 
Project 
ID61968(2009)
, co-financed 
by the 
European 
Social Fund 
within the 
Sectorial 
Operational 
Program 

 



 

 

Human 
Resources 
Development 
2007-2013”.   

Radu Bogdan Bobei, Some 
remarks with regard to the 
developing content of the 
arbitration agreement. Expert 
Arbitration procedure, în revista 
rusă Tretskii SUD  nr.4/2011, 
ISSN 2073-459X, pp.145-154 

Lucrarea  
publicată   
include  
propoziția 
„This work 
was supported 
by the strategic 
grant 
POSDRU/89/1
.5/61968, 
Project 
ID61968(2009)
, co-financed 
by the 
European 

 



 

 

Social Fund 
within the 
Sectorial 
Operational 
Program 
Human 
Resources 
Development 
2007-2013”.   

   

Lucrări ştiinţifice publicate în 
reviste de specialitate 
recunoscute pe plan naţional 
(cotate CNCSIS cel puţin B sau 
de prestigiu de circulaţie 
naţională chiar necotată 
CNCSIS) 

minim 2 
lucrări 
științific
e 
publicat
e în 
reviste 
de 
specialit

      3   Radu Bogdan Bobei, 
Ireductibilitatea/reductibilitatea 
clauzei penale în jurisprudența 
arbitrală română recentă, în 
Revista Română de Arbitraj 
nr.3/2011, pp.50-63;        

 Lucrarea  
publicată   
include  
propoziția „ 
Această lucrare 
a fost finanțată 
din contractul  
POSDRU/89/1
.5/61968, 

- 



 

 

ate 
recunosc
ute pe 
plan 
național      

proiect 
strategic 
ID61968(2009)
, cofinanțat din 
Fondul Social 
European, prin 
Programul 
Operațional 
Sectorial 
Dezvoltarea 
Resurselor 
Umane 
2007-2013”.     

Radu Bogdan Bobei, Cronica 
Jurisprudenței arbitrale 
române(2004-2007), în Revista 
de drept comercial nr.12/2011, 
ISSN 1220-8515, pp.95-115;   

Lucrarea  
publicată   
include  
propoziția „ 
Această lucrare 
a fost finanțată 

 



 

 

din contractul  
POSDRU/89/1
.5/61968, 
proiect 
strategic 
ID61968(2009)
, cofinanțat din 
Fondul Social 
European, prin 
Programul 
Operațional 
Sectorial 
Dezvoltarea 
Resurselor 
Umane 
2007-2013”.     

Radu Bogdan Bobei, Proceduri 
arbitrale – perspective 
multiple(Regulile de arbitraj 

Lucrarea  
publicată   
include  

 



 

 

UNCITRAL(2010), Regulile de 
arbitraj CCI Paris, Regulile 
austriece de arbitraj, Regulile 
poloneze de arbitraj, Regulile 
române de arbitraj), în Revista 
Română de Arbitraj nr.1/2012, 
pp.38-56.   

propoziția 
„This work 
was supported 
by the strategic 
grant 
POSDRU/89/1
.5/61968, 
Project 
ID61968(2009)
, co-financed 
by the 
European 
Social Fund 
within the 
Sectorial 
Operational 
Program 
Human 
Resources 
Development 



 

 

2007-2013”.   

   

Lucrări ştiinţifice publicate ca 
monografii în edituri de la nivel 
naţional sau european în 
domeniul de cercetare 
postdoctorală ales 

minim 1 
lucrare 
științific
ă 
publicat
ă ca 
monogra
fie în 
edituri 
de la 
nivel 
național 
sau 
europea
n în 
domeniu

      -                          -      -  Este în curs de redactare monografia 
„Arbitrajul intern și internațional. Texte. 
Comentarii.Mentalități” la editura CH Beck 
în domeniul de cercetare postdoctorală ales. 
La data redactacării acestui raport, au fost 
scrise 129 de pagini.    

   

   

   



 

 

l de 
cercetar
e 
postdoct
orală 
ales      

Lucrări prezentate la conferinţe, 
seminarii, sesiuni de cercetare 
internaţionale 
 
 

minim 1  
lucrare 
prezenta
tă la 
conferin
țe, 
seminari
i, sesiuni 
de 
cercetar
e 
internați
onală   

    3 
lucrari 
prezenta
te la 
conferin
țe, 
seminari
i, sesiuni 
de 
cercetar
e 
internati
onale   

Radu Bogdan Bobei, 
Competența Tribunalului 
arbitral(Competence of the 
Arbitral Tribunal), denumirea 
conferinței “ The Practice Of 
The Arbitral Rules(A 
Comparative Perspective of the 
ICC 2012 Rules of Arbitration 
and of the Rules of the Court of 
International Commercial 
Arbitration attached to the 
Chamber of Commerce and 
Industry of Romania), 

Lucrarea 
comunicată  
include  
propoziția 
„This work 
was supported 
by the strategic 
grant 
POSDRU/89/1
.5/61968, 
Project 
ID61968(2009)
, co-financed 

 



 

 

Bucharest, 11 th November 
2011; 

by the 
European 
Social Fund 
within the 
Sectorial 
Operational 
Program 
Human 
Resources 
Development 
2007-2013”.  

Radu Bogdan Bobei, Termenul 
arbitrajului(The Time Limit for 
the award), denumirea 
conferinței “ The Practice Of 
The Arbitral Rules(A 
Comparative Perspective of the 
ICC 2012 Rules of Arbitration 
and of the Rules of the Court of 

Lucrarea 
comunicată  
include  
propoziția 
„This work 
was supported 
by the strategic 
grant 

 



 

 

International Commercial 
Arbitration attached to the 
Chamber of Commerce and 
Industry of Romania), 
Bucharest, 11 th November 
2011; 

POSDRU/89/1
.5/61968, 
Project 
ID61968(2009)
, co-financed 
by the 
European 
Social Fund 
within the 
Sectorial 
Operational 
Program 
Human 
Resources 
Development 
2007-2013”. 

Radu Bogdan Bobei, Convenția 
arbitrală – temei al soluționării 
litigiilor prin arbitraj, denumirea 

Lucrarea  
comunicată   
include  

 



 

 

seminarului „Arbitrajul 
comercial intern și 
internațional.Actualitate și 
perspective”, Constanța, 7 mai 
2011.   

propoziția „ 
Această lucrare 
a fost finanțată 
din contractul  
POSDRU/89/1
.5/61968, 
proiect 
strategic 
ID61968(2009)
, cofinanțat din 
Fondul Social 
European, prin 
Programul 
Operațional 
Sectorial 
Dezvoltarea 
Resurselor 
Umane 
2007-2013”.     



 

 

   

Alte criterii de performanţă*     -        -                          -                                         -                                      -  

   

   

   

* Se vor completa, dacă este cazul, conform Planului de lucru asumat prin Anexa 2, pct. 5.5 la contractul individual de cercetare postdoctorală. 
**Structura informaţiilor pentru articole/monografii/participări la conferinţe: autorul/ii, titlul, revista/manifestarea, ISSN/ISBN, paginaţie. 
***Pentru criteriile de performanţă nerealizate se argumentează. 
 
9. IMPACTUL REZULTATELOR OBŢINUTE, CU SUBLINIEREA CELUI MAI SEMNIFICATIV REZULTAT 
OBŢINUT CU IMPACT DEMONSTRABIL 

(maxim 2 pagini) 
A. Prezentarea rezultatului cel mai semnificativ/relevant obţinut 
Rezultatul cel mai semnificativ/relevant obținut constă în analiza procedurii arbitrale, astfel cum este reglementată în Noul Cod de procedură civilă. Au 
fost analizate referitoare la sesizarea Tribunalului arbitral, Judecată, Cheltuielile arbitrale, Hotărârea arbitrală. În cadrul analizei instituției sesizării 
Tribunalului arbitral, au fost evidențiate noutățile legislative referitoare la cererea de arbitrare, comunicarea cererii de arbitrare, întâmpinare, cererea 



 

 

reconvențională. În cadrul analizei instituției judecata arbitrală, au fost evidențiate noutățile legislative referitoare la dispozițiile generale, regulile de 
procedură aplicabile, comunicarea actelor de procedură, verificarea dosarului, verificarea competenței, termenul de citare, participarea terților, absența 
unei părți, solicitarea judecării în lipsă, absența ambelor părți, măsurile asigurătorii, sarcina probei, propunerea probelor, administrarea probelor, 
audierea martorilor și experților, informțiile deținute de autoritățile publice, cererile și excepțiile, încheierea de ședință. În cadrul analizei instituției 
cheltuielile arbitrale, au fost evidențiate aspectele referitoare la onorariul arbitrilor, plata anticipată a cheltuielilor, verificarea cheltuielilor, plata 
onorariilor, regularizarea cheltuielilor. În cadrul analizei instituției hotărârii arbitrale, au fost evidențiate aspectele referitoare la soluționarea litigiului, 
deliberarea/pronunțarea, lămurirea/completarea și îndreptarea hotărârii, comunicarea hotărârii, efectele hotărârii arbitrale.              
B. Argumentarea noutăţii/originalităţii rezultatului şi aprecierea impactului ştiinţific, citări în sistemul internaţional, lansarea unor noi 
probleme şi/sau soluţii cu impact ştiinţific 
   Noutatea/originalitatea rezultatului a constat în efectuarea unei comparații între actuala reglementare procesual-civilă și noua reglementare procesual-
civilă din materia arbitrajului. Această comparație prezintă particularitatea evidențierii concepțiilor diferite de reglementare, astfel cum au fost 
promovate de vechiul și noul legiuitor. Un alt element de noutate/originalitate constă în efectuarea unei analize, pe articole, noii reglementări a 
arbitrajului intern și internațional. Impactul științific al noutății/originalității rezultatului implică reevaluarea noii reglementări procesual civile în 
direcția atenuării concepției jurisdicțional-statale ce pare a domina această din urmă reglementare.   
   Cu privire la citările în sistemul internațional, este de menționat faptul că studiile publicate în străinătate atestă faptul România tinde a deveni un loc 
prietenos arbitrajului, inclusiv din perspectiva noii reglementări procesual-civile.    
   Cu privire la lansarea unor noi probleme și/sau soluții cu impact științific, sunt de menționat următoarele aspecte. În primul rând, a fost lansată teza 
interpretării flexibile și dinamice a noii reglementări procesual-civile. În al doilea rând, a fost lansată teza interpretării delocalizate a reglementării 
procesual-civile familiare arbitrajului intern.   



 

 

C. Auto-evaluarea impactului celui mai semnificativ rezultat 
 Eliminarea interpretării restrictive/constrângătoare a textelor legale din materia arbitrajului pare a fi o soluție de promovare a arbitrajului român. 
Posibila interpretare formalistă a textelor din materia arbitrajului instituțional pare a favoriza dezvoltarea dinamică a arbitrajului ad hoc. Această 
competiție între arbitrajul instituțional și arbitrajul ad hoc tinde a se dezvolta atâta timp cât utilizatorii arbitrajului își exprimă opțiunea pentru un 
arbitraj cât mai flexibil și cât mai performant.      

 
 
10. NEREALIZĂRI/DIFICULTĂŢI INTÂMPINATE ÎN DERULAREA CERCETĂRII POSTDOCTORALE, ÎN ANUL 
DE RAPORTARE 
Similar anului I de raportare, dificultățile întâmpinate s-au referit, în principal, la identificarea unor surse bibliografice românești referitoare la noua 
reglementare a arbitrajului. Cu toate acestea, aceste dificultăți sunt explicabile atâta timp cât noua reglementare arbitrală nu a intrat în vigoare la data 
începerii efectuării cercetării. La data redactării acestui raport, Noul Cod de procedură Civilă este programat a intra în vigoare la data de 1 iunie 2012.        

 
11. PARTICIPAREA LA ACTIVITĂŢI ÎN CADRUL PROIECTULUI POSDRU/89/1.5/S/61968 
A6. Sesiunea specifică de formare anuală (14 ore/sesiune) cu tematica egalitatea de gen, egalitatea de şanse, nediscriminarea şi respectarea 
diversităţii, dezvoltarea durabilă şi protecţia mediului 

Participare/Neparticipare Perioada 
                                         Participare                                              20-24 februarie 2012 



 

 

A7. Modulul anual (14 ore/modul) privind managementul cercetării avansate în programele de pregătire pentru grupul ţintă 
Participare/Neparticipare Perioada 

                                           Participare                                               23-25 martie 2012 
 

 
Cercetător postdoctorat, 
 
Nume şi prenume: Bobei Radu Bogdan  
 
Semnătură:   
 
 
13 aprilie 2012 


