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Aprobată la Consiliul facultății ”Economie Generală și Drept”, proces-verbal nr. __ din______2016, Decan  
Bîrcă Alic, conf.univ., dr. hab. __________ 

 
 Validată la şedinţa catedrei „Drept privat”, proces-verbal nr. 1 din 29.08.2016, 

 Șef catedră Rotaru-Maslo Liliana, conf.univ., dr._______________ 
         

Denumirea cursului Dreptul comerțului internațional   

Titularul cursului Rotaru-Maslo Liliana, conf.univ., dr.  
 
Ciclul (L-licenţa, 

M-masterat) L Codul 
cursului S.07.O.047.23 Anul IV Semestrul VIII 

Nr. credite 5 Limba de 
instruire Română  Forma de evaluare finală 

(E – examen,  V- verificare) E 

Ore de contact direct 76 Ore studiu 
individual 74 Total ore pe 

semestru 150 

 

Facultatea Economie Generală și 
Drept  

Specialitatea Drept 

Catedra Drept privat 
           
                                                                                                                                                                                                                           
Categoria formativă a cursului (F-fundamentală, G-generală, S-de specialitate, U-
socio-umanistică, M-de orientare către alt domeniu) S 

Categorie de opţionalitate a cursului (O- obligatorie, A- opţională, L- liberă alegere) O 
Numărul maxim de studenţi care se pot înscrie la curs 90 

 

Condiţii de acces 
Obligatorii Drept civil, partea generală; Drept internaţional privat 

Recomandate Drept bancar, Drept internaţional public 
 

Fundamentare 

     În cadrul acestui curs studenţii îşi formează şi dezvoltă o înţelegere 
generală asupra conceptului dreptului comerţului  internaţional, a izvoarelor 
raportului juridic în dreptul comerţului internaţional, a modalităţilor de formare şi 
funcţionare a raporturilor de comerţ internaţional, asupra principalilor actori ai 
acestor raporturi, precum şi asupra contractului ca principal izvor de obligaţii în 
comerţul internaţional cât şi a principalelor contracte de comerţ internaţional. 
Un loc aparte va reveni studierii arbitrajului comercial internaţional ca mijloc de 
soluţionare a litigiilor internaţionale. 

Obiectivele/Rezultatele 
învăţării  

- Competenţe de cunoaştere: să înţeleagă conceptul comerţului 
internaţional; să determine obiectul de studiu al disciplinei, să analizeze 
calităţile necesare unui subiect de dreptul comerţului internaţional, să cunoască 
principalele cerinţe înaintate pentru validitatea unui contract de comerţ 
internaţional, să cunoască legislaţia internă şi internaţională aplicabilă 
raporturilor de comerţ internaţional. 

-  Competenţe de conducere a activităţilor: să elaboreze politici în dirijarea 
activităţii de comerţ internaţional în cadrul armonizării legislaţiei din domeniul 
dreptului comerţului internaţional cu standardele internaţionale.  
- Competenţe de gestionare a informaţiei: utilizarea legislaţiei naţionale şi 
internaţionale în domeniu, cunoaşterea principalelor convenţii internaţionale ce 
reglementează anumite activităţi în domeniu. 
- Competenţe etice: dezvoltarea unui comportament corect şi eficient atât la 

Numărul total de ore (pe semestru) de contact 
direct 

(C-curs teoretic, S-seminar, L-activităţi de 
laborator, P-proiect sau lucrări practice) 

Total C S L P 
76 46 30 - - 
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etapa elaborării şi semnării unor contracte de comerţ internaţional, cât şi 
ulterior, în procesul de executare a acestora. 
- Competenţe de cercetare: evidenţierea, soluţionarea problemelor din 
domeniul dreptului comerţului internaţional cât şi elaborarea propunerilor 
legislative pentru cadrul juridic autohton în baza analizei legislaţiei altor state în 
domeniu, să stabilească corelaţia funcţională dintre dreptul comerţului 
internaţional şi alte discipline studiate, să aprecieze importanţa dreptului 
comerţului internaţional în contextul intensificării relaţiilor internaţionale 

Conţinutul cursului 
(materia) 

 
Denumirea temelor şi subiectelor Ore în 

auditoriu 

Inclusiv 

prelegeri Practice/ 
seminar 

1. Dreptul Comerţului Internaţional – 
considerații introductive. Subiecții 
dreptului comerțului internațional. 
Izvoarele.  Izvoarele dreptului 
comerțului internațional  
1.1. Dreptul comerțului internațional – 
noțiune, obiect de reglementare și caractere 
specifice 
1.2. Raportul juridic de comerț internațional 
1.3. Subiecții dreptului comerțului 
internațional 
1.4. Izvoarele dreptului comerțului 
internațional 

12 8 4 

2. Contractul – principalul izvor de 
obligaţii în comerţul internaţional 
2.1. Noțiunea, caracterele juridice și 
clasificarea contractelor comerciale 
internaționale. 
2.2.  Elementele contractului comercial 
internațional 
2.3. Forma și limba contractului  
2.4. Dreptul aplicabil contractului de 
comerț internațional 
2.5. Formarea contractului de comerț 
internațional 
2.6. Conținutul contractului de comerț 
internațional 
2.7. Interpretarea și efectele contractului 
comercial internațional 

11 6 5 

3. Contractul de vânzare-cumpărare în 
comerţul internaţional 
3.1. Noțiune și caracteristică generală 
3.2. Efectele contractului de vânzare 
internațională de mărfuri 
3.3. Forme speciale ale vânzării 
internaționale de mărfuri 
 (vânzarea-cumpărarea prin bursă, 
vânzarea-cumpărarea prin licitație) 

10 6 4 

4. Reglementarea juridică a 
intermedierii în comerţul  internaţional 
4.1. Considerații introductive cu privire la 
intermediere în comerțul internațional 
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4.2. Contractul internațional de mandat 
comercial 
4.3. Contractul internațional de comision  
4.4. Contractul internațional de curtaj 
4.5. Contractul internațional de agent 
4.6. Contractul internațional de consignație 
4.7. Contracte comercial cu funcții 
apropiate de intermediere 
  4.7.1. Contractul de concesiune 
comercială 
   4.7.2. Contractul de franchising 
    4.7.3. Contractul internațional de depozit  

 
 
 

10 
 
 

 
 
 

6 

 
 
 

4 

5. Reglementarea juridica a asigurărilor 
internaţionale  
5.1. Conceptul de asigurare: conținut, 
importanță și clasificare 
5.2. Definiția și caracterele juridice ale 
contractului de asigurare 
5.3. Contractul internațional de asigurare 
CARGO 
5.4. Contractul internațional de asigurare 
CASCO  
5.5. Contractul internațional de asigurare 
pentru răspunderea civilă 

12 8 4 

6. Contracte moderne și complexe 
6.1. Contractul internațional de leasing 
6.2. Contractul internațional de factoring 
6.3. Contracte internaționale de transfer de 
tehnologie (contractul de consulting 
engineering; contractul de brevet de licență 
și contractul de Know how  

 6 4 

7. Arbitrajul comercial internaţional 
organ de soluţionare a litigiilor 
internaţionale   
7.1. Caracteristica generală a modalităților 
de soluționare a litigiilor în comerțul 
internațional. Arbitrajul comercial 
internațional 
7.2. Convenția de arbitraj 
7.3. Procedura de soluționare a litigiilor 
7.4. Arbitrajul comercial internațional în 
Republica Moldova  

11 6 5 

 
TOTAL 
 

76 46 30 

Bibliografia minimală 

Gribincea, Lilia. Dreptul comerţului internaţional. Tratat. - Chişinău: 2014 
Băieşu, Aurel. Sancţiunile neexecutării contractului în dreptul comerţului 
internaţional: monografie. - Chişinău: CEP USM, 2011 
Sitaru, Dragoş-Alexandru. Dreptul comerţului internaţional. Tratat: partea 
generală - Bucureşti: Universul Juridic, 2008 
Sitaru, Dragoş-Alexandru, Buclea Claudiu-Paul, Stănescu Șerban-
Alexandru. Dreptul comerţului internaţional. Tratat: partea specială - 
Bucureşti: Universul Juridic, 2008 
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Mazilu, Dumitru. Dreptul comerţului internaţional. Partea generală: curs. - 
Bucureşti: Lumina Lex, 2001 
Mazilu, Dumitru. Dreptul comerţului internaţional. Partea specială: curs. Ed. a 
2-a. - Bucureşti: Lumina Lex, 2001 
Лазарева, Т. П. Международное торговое право: расчеты по контрактам: 
учеб. пособие. – Москва: Юридический Дом «Юстицинформ», 2003 

Tehnologiile didactice Expunere, experimentul, studiu de caz, investigaţia, simularea, inclusiv cu 
tabele, calculator, retroproiector. 

Modalitatea evaluării 
finale Lucrare scrisă descriptivă şi test grilă, prezentarea proiectelor. 

Stabilirea notei finale 
(ponderea exprimată  

în %) 

Două teste pe parcursul semestrului  30% 

Reuşita curentă (evaluarea formativă) 20% 

Studiul individual 10% 
Rezultatul la examen/verificare (evaluarea finală) 40% 

 
 

Timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului 

1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs 5  
 8. Pregătire prezentări orale 5 

2. Studiu după manual, suport de curs 5  9. Pregătire examinare finală 10 

3. Studiul bibliografiei minimale indicate 6 
 

10. Consultaţii 5 

4. Documentare suplimentară în 
bibliotecă 5 11. Documentare pe teren - 

5. Activitate specifică de pregătire 
seminar şi/sau laborator 5  12. Documentare pe INTERNET 8 

6. Realizare teme, referate, eseuri, 
traduceri etc. 10  13. Alte activităţi  - 

7. Pregătire teste, lucrări de control 10  14. Alte activităţi - 

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 74 

 
Data completării: _____________                    Semnătura titularului: _______________ 
 
 


	Ore în auditoriu

