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ROMÂNIA 

Tribunalul de Arbitraj Judiciar Iaşi 

de pe lângă Camera de Arbitraj şi Mediere Iaşi 

Mun. Iaşi, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr.2, bl. B2, colţ, tr.1, jud. Iaşi 

Nr.  ___ /__________ 

DOMNULE   PREŞEDINTE, 

 

           Subsemnatul,_____________________, domiciliat în _____________________, posesor 

al C.I. seria _____nr.________, eliberată de ___________, la data de____________, cod numeric 

personal___________în calitate de reclamant, 

sau 

Subscrisa, _____________________, cu sediul în _____________________, strada 

___________, nr. _____, judeţul ___________, cod de identificare fiscală ___________/ cod 

unic de înregistrare ___________, nr. de înmatriculare J____/________/_______ la Oficiul 

Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul ___________, cont bancar _____________ 

deschis la _____________________, Agenţia ___________, adresă E-mail 

_____________________, nr. telefon _______________, nr. fax ___________,  reprezentată 

legal prin domnul _____________________, administrator_______________, în calitate de 

reclamantă, formulez  prezenta, 

CERERE   DE   ARBITRARE 

 

 în contradictoriu cu numitul (a) _____________________, domiciliat în _____________, 

posesor al C.I. seria _____nr.________, eliberată de ___________, la data de____________, cod 

numeric personal___________în calitate de pârât, 

sau 

 

Subscrisa, _____________________, cu sediul în _____________________, strada 

___________, nr. _____, judeţul ___________, cod de identificare fiscală ___________/ cod 

unic de înregistrare ___________, nr. de înmatriculare J____/________/_______ la Oficiul 

Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul ___________, cont bancar _____________ 
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deschis la _____________________, Agenţia ___________, adresă E-mail 

_____________________, nr. telefon _______________, nr. fax ___________,  reprezentată 

legal prin domnul _____________________, administrator_______________, în calitate de 

pârâtă, 

 Pentru ca acesta/aceasta să fie obligat(ă) la  ___________________________________ 

(se precizează obiectul şi valoarea cererii, precum şi calculul prin care s-a ajuns la determinarea 

acestei valori). 

1_______________________________________________________________; 

2_______________________________________________________________; 

3. Cer, de asemenea, obligarea pârâtului(ei) la plata cheltuielilor arbitrale pe care le voi face cu 

acest arbitraj.  

MOTIVELE    ACŢIUNII: 

 

 ÎN FAPT
 
: 

__________________________________________________. 

 

 ÎN DREPT: 

 Îmi întemeiez prezenta cerere de arbitrare pe dispozițiile art. 571 şi următoarele din Codul 

de procedură civilă, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 Menţionez că am încheiat la data de ______________ un compromis cu pârâtul(a), prin 

care convenim, de comun acord, ca prezentul litigiu să fie soluţionat prin arbitraj de către 

Tribunalul de Arbitraj Judiciar Iaşi de pe lângă Camera de Arbitraj şi Mediere, în conformitate cu 

Regulile de procedură arbitrală ale acestei instituţii cu activitate de arbitraj instituţionalizat, 

numind ca arbitru unic pe domnul _____________, domiciliat în  _________________________ 

 sau 

Menționez că am introdus în Contractul nr _____ din data de _________ o clauză 

compromisorie prin care am convenit ca orice litigiu ce s-ar ivi în derularea acestuia să fie 

soluţionat prin arbitraj de către Tribunalul de Arbitraj Judiciar Iaşi de pe lângă Camera de 

Arbitraj şi Mediere, în conformitate cu Regulile de procedură arbitrală ale acestei instituţii 
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permanente de arbitraj, numind ca arbitru unic pe domnul _____________, domiciliat în  

_________________________ 

 

Subsemnatul_________________________/Subscrisa__________________________ 

reprezentat(ă) prin ________________________,  în calitate de reclamant(ă), solicit în scris  ca 

soluţionarea prezentului litigiu să se facă în lipsa mea, pe baza probelor aflate la dosar, în temeiul 

art. 583 din Codul de procedură civilă.   

 PROBELE: În dovedirea acţiunii înţeleg să mă folosesc de dovada cu înscrisuri şi 

interogatoriul pârâtului.  

 Depun prezenta cerere de arbitrare în două exemplare, din care un exemplar pentru 

tribunalul arbitral și unul  pentru comunicare pârâtului(ei). 

Timbrez legal conform normelor privind taxele arbitrale ale Tribunalul de Arbitraj 

Judiciar Iaşi de pe lângă Camera de Arbitraj şi Mediere. 

 

ANEXEZ: 

 

1. dovada calităţii celui care reprezintă partea în litigiu;  

2. copie de pe contractul în care este inserată clauza compromisorie; 

3. copie de pe compromisul încheiat între părţile litigante; 

4. calculul prin care s-a ajuns la determinarea valorii cererii de arbitrare; 

5. probele pe care se întemeiază cererea – înscrisuri, întrebările pentru interogatoriul 

pârâtului(ei). Copiile de pe înscrisuri vor fi certificate de reclamant pentru conformitate cu 

originalul, se vor data şi semna de acesta.  

                                                                               Numele şi prenumele,  

                                                               __________________ 

Data,                                                                              Semnătura, 

_________                                                                 __________________ 

 

 

DOMNULUI  PREȘEDINTE  AL  TRIBUNALULUI  DE  ARBITRAJ  JUDICIAR  IAȘI  DE PE  LÂNGĂ  CAMERA  DE  

ARBITRAJ  ŞI MEDIERE  IAŞI 


