
FISA DISCIPLINEI 
2018-2019 

Denumirea disciplinei SOLUTIONAREA  LITIGIILOR  DINTRE  STATE  SI 
COMERCIANTI  DE  ALTA  NATIONALITATE  

Codul 
disciplinei 

 

Anul de studiu Master Semestrul* 2 Tipul de evaluare finală (E / V / C) E 

Categoria formativă a disciplinei  

DF-fundamentală, DG-generală, DS-de specialitate, DE-economică/managerială, DU-umanistă 
DS 

Regimul disciplinei {Ob-obligatorie, Op-opţională, F- facultativă} Ob Numărul de credite 5 

Total ore din planul de învăţământ 24 Total ore studiu individual 60 Total ore pe semestru 84 

Titularul disciplinei Conf. dr. Claudiu-Paul Buglea 

* Daca disciplina are mai multe semestre de studiu, se completeaza câte o fişă pentru fiecare 
semestru 

  

Facultatea DREPT 

 
 

Numărul total de ore (pe semestru) din 
planul de invatamant 

(Ex: 28 la C dacă disciplina are curs de  
14_saptămâni x 2_h_curs pe saptămână) 

Departament DREPT  PRIVAT 

Domeniul de studii 
universitare de masterat 

DREPT 

Domeniul de licenţă DREPT 
 
 

 
Total 

 
C** 

 
S 

 
L 

 
P 

Direcţia de studii  
 
 24 12 12   

** C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice  
  

 
Discipline  
anterioare 

Obligatorii 
(condiţionate) 

 

 

 

Recomandate 

 

Drept comercial,  Dreptul comerţului internaţional, Drept internaţional privat  

 

 

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului 
(completaţi cu zero activităţile care  nu sunt cerute)  

1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8  8. Pregătire prezentări orale 6 

2. Studiu dupa manual, suport de curs 0  9. Pregatire examinare finală 15 

3. Studiul bibliografiei minimale indicate 10  10. Consultaţii 2 

4. Documentare suplimentară în bibliotecă 3  11. Documentare pe teren 0 

5. Activitate specifică de pregătire  
SEMINAR şi/sau LABORATOR 

10  12. Documentare pe INTERNET 4 

6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri etc. 4  13. Alte activităţi … 0 

7. Pregatire lucrări de control 0  14. Alte activităţi … 0 

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 60 

 



 

Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa domeniului de master şi fişa specializării) 

Competente 
specifice 

disciplinei 

1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvata a noţiunilor specifice disciplinei) 

 înţelegerea importanţei acestor tipuri speciale de diferende 

 cunoaşterea principalelor reglementari in domeniu 

 intelegerea procedurii speciale in fata Centrului International pentru reglementarea Diferendelor 
relative la Investitii ; 

2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a 
conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei) 

 înţelegerea şi explicarea scopului instituirii unor asemenea jurisdictii arbitrale 

 explicarea regimului juridic al arbitrajului dintre state si investitorii straini din alte state în temeiul 
Convenţiei de la Washington din 1965 

 interpretarea normelor juridice şi analizarea jurisprudenţei arbitrale în materie 

3. Instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor practice specifice; 
utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare) 

 însuşirea modurilor de redactare a a unor cereri de sesizare a instantelor arbitrale 

 dobândirea capacităţii de a determina legea aplicabilă unui asemenea litigiu 

 soluţionarea diferitelor probleme punctuale de drept pe bază de speţe din practica arbitrală ICSID.   

4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile fata de domeniul ştiinţific / cultivarea 
unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice / promovarea unui sistem de valori culturale, 
morale şi civice / valorificarea optima şi creativa a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice / implicarea 
în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice / angajarea în relaţii de parteneriat cu 
alte persoane - instituţii cu responsabilităţi similare / participarea la propria dezvoltare profesională) 

 dobândirea unei tehnici cât mai aprofundate de reprezentare in fata unor asemenea instante 
arbitrale 

 înţelegerea creşterii importanţei acestui mod de solutionare a litigiilor dintre state si comercianti de 
alta nationalitate, în contextul dezvoltării raporturilor internaţionale privind investitiile 

 înţelegerea rolului arbitrului în solutionarea litigiilor 

 manifestarea unei atitudini responsabile faţă de pregătirea continuă, cunoaşterea operativă şi 
aplicarea corespunzătoare a noilor legi sau a modificărilor legislative şi jurisprudenţiale 

 
 
 

Programa analitică 

 

Cursul 1 – Suveranitatea statelor in raporturile cu comerciantii de alta nationalitate (2h)  

 Dreptul exclusiv si absolut al statului de a-si face dreptate el insusi    

 Renuntarea la exercitiul drepturilor de suveranitate  
 
Cursul 2 – Jurisdictii arbitrale instituite prin reglementari la nivel regional si de ordin 
general international (2h) 

 Arbitraje instituite prin reglementari la nivel regional 

 Jurisdictii arbitrale instituite prin reglementari de ordin general international  
 
Cursul 3 – Structura Centrului International pentru Reglementarea Diferendelor Relative 
la Investitii (2h) 

 Consiliul administrativ. 

 Secretariatul.  

 Lista de conciliatori si arbitrii 
 
Cursul 4 – Competenta Centrului International pentru Reglementarea Diferendelor 



Relative la Investitii (2h) 

 Conditii obiective  

 Partile 

 Investirea instantei Centrului 
 
Cursul 5 – Procedura de arbitraj in cadrul Centrului International pentru Reglementarea 
Diferendelor Relative la Investitii (2h) 

 Cererea de arbitraj 

 Constituirea tribunalului, puterile si functiile acestuia 

 Legea aplicabila litigiului 

 Dezbaterile in fata tribunalului Sentinta arbitrala 

 Recunoasterea si executarea sentintelor arbitrale 
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(1979). 

 A.Broches, Bilateral Investment Protection Treaties and 
Arbitration of Investment Disputes, in The art of Arbitration, 1982 

 Claudiu-Paul Buglea : Solutionarea diferendelor dintre state si comerciantii de 
alta nationalitate,Ed.Hamangiu, Bucuresti 2006 
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Lista materialelor 
didactice 
necesare 

 
 
Doctrina, practica arbitrală, reglementările interne şi internaţionale indicate în cadrul 
cursului şi al seminarului 
 
 

 
 

La stabilirea notei finale se iau în considerare 
 

 
Ponderea în notare, exprimată in  % 

{Total=100%} 
 
 
- răspunsurile la examen / colocviu (evaluarea finală) 

80% 

 
- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator  

 
- testarea periodică prin lucrări de control   

- testarea continuă pe parcursul semestrului 20% 

 
- activităţile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc  

 
- alte activităţi (precizaţi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  



Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală, E/V. {de exemplu: lucrare scrisă (descriptivă şi/sau test grilă 
şi/sau probleme etc.), examinare orală cu bilete, colocviu individual ori în grup, proiect etc.}. 
 
- Examen oral  cu bilete sau examen scris – 3 subiecte teoretice 

Cerinţe minime pentru nota 5  
(sau cum se acordă nota 5) 

Cerinţe pentru nota 10  
(sau cum se acordă nota 10) 

- să dovedească însuşirea minimă a materiei prin 
tratarea fiecărui subiect 
- lipsa erorilor grave 
- activitatea minimă în timpul semestrului 

 

- tratarea excelentă a fiecărui subiect 
- participarea activă în timpul semestrului 
- cunoaşterea altor elemente din bibliografia indicată 

 
Data completării:  12.10.2018  Semnătura titularului:  
 

 Conf. univ. dr. Claudiu Paul Buglea ___________________ 


