
 

 

 
 
 

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 comercial intern și internațional   

 
 
3. DURATA PROIECULUI (3 ani) 

36 de luni 
 
 
4. ANUL PENTRU CARE SE FACE RAPORTAREA 

1 
     2010-2011 
 
 
 
 



 

 

 
 
5. OBIECTIVELE PROIECTULUI PENTRU ANUL DE RAPORTARE 

Obiective 
prevăzute* 

Obiective 
realizate 

Gradul de 
realizare** 

Observaţii*** 

1. Formularea problemelor de drept. 
Culegerea și procesarea de 
informații.       

Formularea problemelor de drept. 
Culegerea și procesarea de 
informații.       

             Total   

2. Studiul convenției 
arbitrale.Patologia reala sau 
aparentă a convenției arbitrale  

Studiul convenției 
arbitrale.Patologia reala sau aparentă 
a convenției arbitrale 

             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. Identificarea instrumentelor de 
strângere a informațiilor. Selectarea 
doctrinei și jurisprudenței în 
privința arbitrajului comercial 
intern și internațional. Participarea 
la seminarii, conferințe.         

Identificarea instrumentelor de 
strângere a informațiilor. Selectarea 
doctrinei și jurisprudenței în privința 
arbitrajului comercial intern și 
internațional. Participarea la 
seminarii, conferințe.  

           Total  

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

Cercetarea legislației, doctrinei și 
jurisprudenței în materie. 
Participarea la seminarii și 
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. Stabilirea structurii Proiectului 
„Arbitrajul comercial intern și 
internațional” 

Stabilirea structurii Proiectului 
„Arbitrajul comercial intern și 
internațional” 

            Total   

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

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

Parțial  Este de menționat faptul că sunt în curs de 
publicare articole, studii, comentarii atât în 
Revista Română de Arbitraj, cât și în 
Buletinul Curții Europene de Arbitraj, 
respectiv în Revista rusă de arbitraj. De 
asemenea, este de menționat faptul că 
lucrarea monografică este în curs de 
redactare. La data redactării raportului anual 
de activitate în domeniul de cercetare 
postdoctorală și aferent anului 2010-
2011(anul I), au fost scrise 29(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 
CNCSIS minim B+) 

mimin 1 
lucrare 
științific
ă 
publicat
ă în 
reviste 
de 
specialit
ate 
cotate pe 

-                      -        -  Sunt în curs de publicare următoarele lucrări 
științifice:  
- 1 lucrare științifică în Buletinul Curții 
Europene de Arbitraj;  
- 1 lucrare științifică în Buletinul Curții 
Europene de Arbitraj ; 
- 1 lucrare științifică în Revista rusă de 
arbitraj.      

   

   



 

 

plan 
internați
onal      

   

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
ate 
recunosc
ute pe 
plan 
național      

      -                        -             -  Sunt în curs de publicare următoarele lucrări 
științifice: 
1 lucrare științifică în Revista Română de 
Arbitraj; 
1 lucrare științifică în Revista de drept 
internațional privat și drept privat comparat; 
1 lucrare științifică în Revista de drept 
internațional privat și drept privat comparat.  

   

   

   

Lucrări ştiinţifice publicate ca 
monografii în edituri de la nivel 

minim 1 
lucrare 

      -                          -      -  Este în curs de redactare monografia la o 
editură de la nivel național sau european în 



 

 

naţional sau european în 
domeniul de cercetare 
postdoctorală ales 

științific
ă 
publicat
ă ca 
monogra
fie în 
edituri 
de la 
nivel 
național 
sau 
europea
n în 
domeniu
l de 
cercetar
e 
postdoct
orală 
ales      

domeniul de cercetare postdoctorală ales. La 
data redactacării acestui raport, au fost 
scrise 29 de pagini.    

   

   

   



 

 

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   

    2 
lucrari 
prezenta
te la 
conferin
țe, 
seminari
i, sesiuni 
de 
cercetar
e 
internati
onale   

Radu Bogdan Bobei, Bilateral 
Approach of “Alter Ego” Theory 
– Romanian and French 
Perspectives, Young Arbitrators 
Forum Event, denumirea 
conferinței “Competence-
Competence Principle  
Recurring Issues”; 
Radu Bogdan Bobei, Arbitral 
Proceedings Multiple 
Perspectives(UNCITRAL 
ARBITRATION RULES, as 
revised, ICC Rules, Vienna 
Rules, Polish Rules, Romanian 
Rules), denumirea conferiunței 
“Vienna Arbitration Days”.  

Ambele lucrări 
comunicate 
includ 
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”.  

   

   

   

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 abordarea comparativă a Regulilor de arbitraj UNCITRAL(2010), Regulilor 
austriece/franceze/poloneze/române de arbitraj. Analiza comparativă a implicat evidențierea regimului juridic al următoarelor subiecte: principiile 
procedurii arbitrale, cererea de chemare în arbitrare, întâmpinarea/cererea reconvențională, măsurile conservatorii/interimare, audierile și probatoriul în 
litigiul arbitral, experții, nesocotirea Regulilor de arbitraj. Existența unor diferențe de cultură juridică  a determinat existența unor diferențe de 
reglementare a modalității de organizare a litigiului arbitral. Aceste diferențe nu au reprezentat un obstacol în efectuarea analizei științifice propriu-zise 
, atâta timp cât arbitrajul comercial intern și internațional a devenit modalitate obișnuită de soluționare a litigiilor și utilizată de comercianți din întreaga 
lume. Cu privire la cererea de chemare în arbitrare și întâmpinare, a fost subliniată terminologia diversă utilizată în Regulile de procedură analizate, 
după cum urmează: “Notice of arbitration/Statement of claim/Request for arbitration/Statement of claims”, “Response to the Notice of 
arbitration/Statement of Defence/Answer to the request/Memorandum in Reply”. De asemenea, cu privire la măsurile provizorii/conservatorii, a fost 
subliniată terminologia diversă utilizată în Regulile de procedură mai sus menționate, după cum urmează: “Interim Measures/Conservatory and Interim 
Measures/Interim Measures of Protection”. Analiza comparativă mai sus-menționată a constituit un motiv pentru formularea a cel puțin două concluzii. 
În primul rând, modificarea în 2010 a Regulilor de arbitraj aplicabile litigiului arbitral ad hoc(Regulile UNCITRAL) poate constitui sursa unei „curse” 
între arbitrajul ad hoc și arbitrajul instituțional. Opțiunea comercianților pentru una din formele de arbitraj(ad hoc/instituțional) poate fi determinată de 



 

 

compatbilitatea Regulilor de arbitraj cu exigențele mediului de afaceri. În al doilea rând, dezvoltarea celerității modului de desfășurare a afacerilor poate 
determina instituțiile arbitrale să-și adapteze Regulile de arbitraj în scopul satisfacerii nevoilor comercianților de soluționare rapidă a litigiilor.  
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 Regulile de procedură utilizate în arbitrajul ad hoc și Regulile de 
procedură utilizate în arbitrajul instituțional. Această comparație prezintă particularitatea evidențierii concepțiilor diferite de reglementare a procedurii 
arbitrale. Un alt element de noutate/originalitate constă în efectuarea unei analize complementare a Regulilor de procedură mai sus-menționate, 
eliminându-se (aparenta) viziune antagonistă de amenajare legală a contextului procedural arbitral.  
   Impactul științific al noutății/originalității rezultatului implică reevaluarea Regulilor de procedură utilizate în arbitrajul instituțional din perspectiva 
necesității acestora la exigențele vieții comerciale interne și internaționale din ce in ce mai dinamice.  
   Cu privire la citările în sistemul internațional, este de menționat faptul că organizatorii conferinței “Vienna Arbitration Days 2011” au propus 
domnului Radu Bogdan Bobei publicarea rezultatului cercetării în “Austrian YearBook of Arbitration 2012”.   
   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 a Regulilor de procedură arbitrală aplicabile atât litigiului arbitral ad hoc, cât și litigiului arbitral instituțional. În al doilea rând, a 
fost lansată teza interpretării coordonate a Regulilor de procedură arbitrală atât în ipoteza arbitrajului ad hoc, cât și în ipoteza arbitrajului instituțional.  
C. Auto-evaluarea impactului celui mai semnificativ rezultat 
 Eliminarea aparentului antagonism dintre arbitrajul ad hoc și arbitrajul instituțional(impactul celui mai semnificativ rezultat) poate fi autoevaluat 
pozitiv din perspectiva analizei comparative a Regulilor de procedură arbitrală. Dezvoltarea efervescentă a arbitrajului instituțional după cel de-al doilea 
război mondial nu a determinat anihilarea importanței rolului arbitrajului ad hoc. De altfel, adaptarea instituțiilor arbitrale la exigențele vieții comerciale 



 

 

implică adoptarea unor reguli flexibile de soluționare a litigiilor. Or, aceasta implică inclusiv împrumutarea unei mentalități reglementatoare „ad hoc”.  
 
 
10. NEREALIZĂRI/DIFICULTĂŢI INTÂMPINATE ÎN DERULAREA CERCETĂRII POSTDOCTORALE, ÎN ANUL 
DE RAPORTARE 
În anul 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.        

 
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                                              14-18 februarie 2011 
A7. Modulul anual (14 ore/modul) privind managementul cercetării avansate în programele de pregătire pentru grupul ţintă 

Participare/Neparticipare Perioada 
                                           Participare                                               26-27 martie 2011 

 



 

 

 
Cercetător postdoctorat, 
 
Nume şi prenume: Bobei Radu Bogdan  
 
Semnătură:   
 


