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            Nr. înreg.  ……./…………… 

 

CONVENȚIE ARBITRALĂ 

 

Subsemnatul(a) 

…………………………………., cetățean român, având CNP…………………., cu 

domiciliul în ………………, str…………., nr. ……….., bl. …, sc. ...., et. …., ap. …., jud. ………, 

posesor(are) al(a) cărții de identitate seria ……  nr. ……………, eliberată de ……………….., în 

calitate de reclamant(ă),  

Subscrisa 

S.C. ........................., persoană juridică română, cu sediul în ......................................., 

str………..……., nr. ……….., bl. …, sc. ...., et. …., ap. …., jud. ………, înregistrată la Registrul 

Comerțului sub nr. ..../......./......., având Cod Unic de Înregistrare ..........., reprezentată legal prin 

administrator ................................, cetățean român, având CNP ......................................., cu 

domiciliul în ………………, str…………., nr. ……….., bl. …, sc. ...., et. …., ap. …., jud. ………, 

posesor(are) al(a) cărții de identitate seria ……  nr. ……………, eliberată de ……………….., în 

calitate de reclamant(ă), 

 și 

Subsemnatul(a) 

…………………………………., cetățean român, având CNP…………………., cu 

domiciliul în ………………, str…………., nr. ……….., bl. …, sc. ...., et. …., ap. …., jud. ………, 

posesor(are) al(a) cărții de identitate seria ……  nr. ……………, eliberată de ……………….., în 

calitate de pârât(ă), 

Subscrisa 

S.C. ........................., persoană juridică română, cu sediul în ......................................., 

str………..……., nr. ……….., bl. …, sc. ...., et. …., ap. …., jud. ………, înregistrată la Registrul 

Comerțului sub nr. ..../......./......., având Cod Unic de Înregistrare ..........., reprezentată legal prin 

administrator ................................, cetățean român, având CNP ......................................., cu 

domiciliul în ………………, str…………., nr. ……….., bl. …, sc. ...., et. …., ap. …., jud. ………, 

posesor(are) al(a) cărții de identitate seria ……  nr. ……………, eliberată de ……………….., în 

calitate de pârât(ă), 

constatăm că între noi a intervenit litigiul având ca obiect 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Subsemnații, ……………., în calitate de reclamant(ă) și ……..………………., în calitate de 

pârât(ă), convenim ca acest litigiu, cu obiectul formulat mai sus, să fie soluționat prin arbitraj, de 

către de către un complet format din 3(trei) arbitri, după cum urmează: 

- un arbitru numit de către reclamant(ă) în persoana domnului/doamnei 

….…………………….., cetățean român, având CNP ………………., cu domiciliul în 

………….……, str…………., nr. ……….., bl. …, sc. ...., et. …., ap. …., jud. ………, posesor al 

C.I. seria ……  nr. ……………, eliberată de ………………..; 

- un arbitru numit de către pârât(ă) în persoana domnului/doamnei 

….…………………….., cetățean român, având CNP ………………., cu domiciliul în 
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………….……, str…………., nr. ……….., bl. …, sc. ...., et. …., ap. …., jud. ………, posesor al 

C.I. seria ……  nr. ……………, eliberată de ………………..; 

- un supraarbitru, în persoana domnului/doamnei ….…………………….., cetățean 

român, având CNP ………………., cu domiciliul în ………….……, str…………., nr. ……….., bl. 

…, sc. ...., et. …., ap. …., jud. ………, posesor al C.I. seria ……  nr. ……………, eliberată de 

…………………, în conformitate cu Regulile de procedură arbitrală ale Tribunalului de Arbitraj 

Judiciar Iași, de pe lângă Camera de Arbitraj și Mediere.   

Hotărârea arbitrală comunicată părților este definitivă și obligatorie.  

Hotărârea arbitrală se aduce la îndeplinire de bunăvoie de către partea împotriva căreia s-a 

pronunțat, de îndată sau în termenul arătat în cuprinsul acesteia. Hotărârea arbitrală constituie titlu 

executoriu și se execută silit întocmai ca o hotărâre judecătorească.  

Tribunalul arbitral va judeca litigiul în drept, cu respectarea și aplicarea legii române. 

Locul arbitrajului este la sediul Tribunalului de Arbitraj Judiciar Iași din mun. Iași, bd. Ștefan 

cel Mare și Sfânt, nr. 2, bl. B2, colț, tr. 1, jud, Iași.  

Limba arbitrajului este limba română, limba oficială în România. 

Tribunalul arbitral va pronunța hotărârea în termen de cel mult 6 luni de la data constituirii 

sale.  

Noi, părțile, declarăm că am luat cunoștință de conținutul prezentului înscris și suntem de 

acord cu toate mențiunile. 

Încheiat în ……. exemplare, astăzi, .........., în localitatea ……………….., str…………., nr. 

……….., bl. …, sc. ...., et. …., ap. …., jud. ………. 

 

RECLAMANT,                                                                              PÂRÂT 

                               

…………………………                                               ……………………………….                           

 

 SEMNĂTURA………….                                                                    SEMNĂTURA……………… 

 L.S.                                                                                                       L.S.  


