
 

Avantajele utiliz  

 

 

diferendelor comerciale. 

noiembrie 2019, aliniate celor de la ICC Paris. 

executorie. 

– Sofia Cozac 

 

Arbitrajul r ie, prin care, se iona litigiile patrimoniale, cu 

ia acelora rora legea nu permite  ie. 
 

Atunci când este vorba despre contracte complexe, se poate avea în vedere posibilitatea 

rii litigiilor prin arbitraj  arbitrii au o calificare 

 în domeniul comercial, iar timpul de solutionare a cauzelor este de obicei mai scurt. 
din anumite 

domenii. 
 

Singura conditie pentru atragerea competentei C  de Arbitraj Dolj este iei 

arbitrale, care poa  in contract (clauza arbitrala) sau într-un act separat de acesta 
(compromis). 
 

rea din contractul 
-se numele arbitrilor sau 

 
 

Modelul de clauza compromisorie : 
„Orice litigiu decurgând di

 
 

Procedura arbitrala 

 
ecesare, Regulile de arbitraj, 

arbitrale.  
 
 
 
 



 

Etape procedurale 

 Depunerea de catre reclamant a  de actele pe care se intemeieaza si 
numele arbitrului propus la Secretariatul Comisiei de Arbitraj   

 Verificarea legalitatii cererii si a achitarii taxei arbitrale 
În cazul în care cerer Secretariatul  
reclamantul -  la 

 

 Transmiterea cererii celeilalte parti în litigiu 

ista de arbitri, se face, la cererea 
  

 Judecarea litigiului 

 Emiterea sentintei arbitrale 

 Executarea sentintei arbitrale 
 

Locul arbitrajului este la sediul , dar p cu acord  i, pot 
stabili un alt loc.  
 

 

 

Imediat ce  
dezbaterile si,  .  
 

Caracterul definitiv al  arbitrale 
 se aduce la îndeplinire de bu

-  
 

 

AVANTAJELE PROCEDURII ARBITRALE 

 

- Confidentialitatea - continutul dosarelor, sedintele de dezbateri, hotararile Tribunalului Arbitral 

sunt confidentiale, toate persoanele implicate avand obligatia sa pastreze confidentialitatea 

arbitrajului; 

- Taxele reduse - taxele arbitrale sunt reduse 

rocesului. 

- Parteneriatul - arbitrajul este expresia vointei contractuale a partilor, asupra litigiului se 

pronunta arbitrii alesi de parti; 

- Celeritatea - orice litigiu, daca partile nu convin altfel, se solutioneaza de Tribunalul Arbitral in 

termen de cel mult 5 luni (in litigiile internationale 6-9 luni) de la data constituirii acestuia; 

- Efectele - hotararea arbitrala este definitive si obligatorie,  

- poate fi investita cu formula executorie si executata silit, 

- poate fi atacata numai prin "contestatie in anulare" 

lege. 


