Tribunalul de Arbitraj Judiciar Iași de pe lângă Camera de Arbitraj și Mediere
Norme privind taxele şi cheltuielile arbitrale
Art. 1. (1) Pentru remunerarea serviciilor arbitrale prestate de Tribunalul de Arbitraj Judiciar de pe
lângă Camera de Arbitraj și Mediere, denumit în continuare TAJ, se percepe o taxă arbitrală în lei sau
echivalentul în euro la cursul BNR din ziua plăţii care include cheltuielile de administrare și onorariile
arbitrilor.
Valoarea obiectului cererii (lei)

Taxa arbitrală

a) până la 5.000 lei

500 lei

b) între 5.001-25.000 lei

500 lei plus 3% pentru ceea ce
depăşeşte 5.000 lei

c) între 25.001-50.000 lei

1100 lei plus 2.5% pentru ceea ce
depăşeşte 25.000 lei

d) între 50.001- 250.000 lei

1725 lei plus 1.5% pentru ceea ce
depăşeşte 50.000 lei

e) peste 250.001 lei

4725 lei plus 0.6% pentru ceea ce
depăşeşte 250.000 lei

(2)
Dacă valoarea obiectului cererii este exprimată în altă monedă, taxa arbitrală se calculează pe
baza parităţii stabilită de Banca Naţională a României dintre această monedă și leu la data introducerii cererii
de arbitrare şi se plăteşte în RON la cursul oficial B.N.R. la data introducerii cererii.
(3)
Prevederile alineatului 2 se aplică în mod corespunzător şi în cazul în care se formulează
pretenţii în valute diferite. Secretariatul TAJ va putea stabili însă o valută unică de percepere a taxei arbitrale.
(4)
Onorariul aferent unui arbitru este de 50% din taxa arbitrală calculată conform alin. (1). Dacă
tribunalul arbitral este format dintr-un număr mai mare de arbitri, pe lângă taxa arbitrală se vor percepe
suplimentar taxele aferente onorariilor acestora, fiecare arbitru urmând să primească 25% din taxă.
Art. 2. (1) Reclamantul este obligat să precizeze în cerere valoarea obiectului ei, chiar şi în cazurile în
care nu formulează pretenţii băneşti.
(2)
Valoarea obiectului cererii se stabileşte, de regulă, astfel:
a) în cererile privind pretenţii băneşti, la suma pretinsă;
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b) în cererile privind predarea unor bunuri, la valoarea acelor bunuri din momentul introducerii cererii;
c) în cererile privind obligaţia de a face sau de a nu face, la valoarea indicată de reclamant.
(3)
În cererile cu mai multe capete, valoarea fiecărui capăt trebuie stabilită în mod separat,
valoarea obiectului cererii stabilindu-se la suma totală a capetelor de cerere.
(4)
Dacă reclamantul nu a stabilit sau a stabilit inexact valoarea obiectului cererii, Secretariatul
TAJ, din oficiu sau la cererea pârâtului, stabileşte această valoare pe baza datelor privitoare la obiectul cererii.
Art. 3. (1) Cererile privind declararea nulităţii, anularea, rezoluţiunea sau rezilierea unui act juridic
patrimonial, cererile privind constatarea existenţei sau inexistenţei unui drept patrimonial, precum şi cele prin
care se solicită pronunțarea unei hotărâri judecătorești care ţine loc de act autentic de înstrăinare a unor bunuri
imobile sau de constituire a unor drepturi reale asupra acestora se taxează cu taxa arbitrală prevăzută la art. 1.
Cererea privind repunerea părţilor în situaţia anterioară, când nu este accesorie acţiunii în constatarea
nulităţii, anularea, rezoluţiunea sau rezilierea unui act juridic patrimonial se taxează cu 50 lei, dacă valoarea
cererii nu depăşeşte 5.000 lei, şi cu 300 lei, pentru cererile a căror valoare depăşeşte 5.000 lei. Dacă este
accesorie acţiunii în constatarea nulităţii, anularea, rezoluţiunea sau rezilierea unui act juridic patrimonial,
cererea privind repunerea părţilor în situaţia anterioară este scutită de taxa arbitrală.
(2)
Dacă actul cu privire la care se solicită nulitatea, anularea, rezoluţiunea sau rezilierea este un
antecontract sau o promisiune de a contracta (de vânzare-cumpărare, de închiriere sau de orice altă natură),
atunci taxa arbitrală se va calcula prin raportare la valoarea avansului din sumele ce urmează a fi plătite
potrivit contractului care se promite sau cu privire la care se încheie antecontractul, datorat în temeiul
promisiunii sau antecontractului sau la valoarea preţului promisiunii sau antecontractului, dacă părţile au
prevăzut expres o astfel de valoare.
(3)
În cazul în care obiectul acţiunii arbitrale cuprinde capete de cerere alternative, precum
restituirea în natură sau în echivalent, sau principale/subsidiare, se percepe o singură taxă arbitrală, calculată
la valoarea cea mai mare a obiectului cererii conform art. 2.
(4)
Când o acţiune are mai multe capete de cerere principale, cu finalitate diferită / întemeiate pe
fapte ori cauze diferite, taxa arbitrală se datorează pentru fiecare capăt de cerere în parte, după natura lui.
Dacă la momentul înregistrării cererii au fost timbrate doar o parte din capetele de cerere, acţiunea va fi
anulată în parte, numai pentru acele capete de cerere pentru care nu a fost achitată taxa arbitrală.
(5)
Cererile pentru recuzarea unui arbitru se taxează cu 100 lei.
(6)
Cererile pentru încuviinţarea de măsuri asigurătorii şi măsuri provizorii, precum şi cererile
privind constatarea anumitor împrejurări de fapt se taxează cu 100 lei.
(7)
Cererile pentru eliberarea de certificate privind situaţia unor litigii arbitrale se taxează cu 10
lei.
(8)
Când, prin cererea de arbitrare, se pretind dobânzi, penalităţi sau majorări de întârziere, suma
acestora, de la data când încep să curgă şi până la data introducerii cererii sau a majorării ei cu atare pretenţii,
se cumulează, în vederea taxării, cu valoarea celorlalte pretenţii băneşti (despăgubiri, restituiri etc.).
(9)
Cererile de competenţa tribunalului arbitral care au ca obiect desfiinţarea actelor juridice emise
de organizatorii unor proceduri de selecţie de oferte de bunuri sau servicii, se taxează cu o sumă egală cu de
10 ori taxa arbitrală minimă. În situaţia în care se solicită şi desfiinţarea contractului încheiat în urma
procedurii de selecţie, taxa arbitrală pentru acest capăt de cerere se va calcula potrivit alin. (1).
(10) Cererile de competenţa tribunalului arbitral, neprevăzute de prezentele dispoziţii, se taxează cu
dublul taxei arbitrale minime.
Art. 4. (1) În cazul acțiunilor posesorii taxa arbitrală se calculează la o valoare care se stabilește la
15% din valoarea bunului a cărui posesie se solicită.
(2) Taxa arbitrală pentru acţiunile care au ca obiect un dezmembrământ al dreptului de proprietate se
calculează la o valoare stabilită la 20% din valoarea bunului asupra căruia poartă dezmembrământul. În cazul
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cererilor care au ca obiect servituţi, taxa arbitrală se calculează prin raportare la 20% din valoarea imobilului
asupra căruia se solicită constituirea servituţii.
Art. 5. Cererile în materia partajului judiciar se taxează astfel:
a) creanțe pe care coproprietarii le au unii față de alții, născute din starea de proprietate comună – 2%
din valoarea creanțelor a căror recunoaștere se solicită;
b) cererea de partaj propriu-zis, indiferent de modalitatea de realizare a acestuia – 2% din valoarea
masei partajabile.
Art. 6. Se taxează cu 100 lei următoarele acțiuni și cereri introduse la Tribunalul de Arbitraj Judiciar
Iași:
a) cereri care privesc dreptul de folosință a bunului închiriat sau arendat, dacă acestea nu privesc și
plata anumitor sume de bani;
b) acțiunile în grănițuire; în ipoteza în care prin aceeasi cerere se revendică si o porțiune de teren, la
taxa arbitrală stabilită pentru acțiunea în grănițuire se adaugă și taxa corespunzătoare valorii suprafeței
revendicate.
Art. 7. În cererile având ca obiect dreptul de proprietate sau un alt drept real asupra unui imobil, taxa
arbitrală se calculează în funcție de valoarea impozabilă a bunului imobil. Dacă valoarea impozabilă este
contestată sau apreciată de instanța arbitrală ca vădit derizorie, taxarea cererilor se va face prin raportare la
grilele notariale cuprinzând valorile orientative ale proprietăților imobiliare.
Art. 8. Când prin cerere se solicită acordarea unor prestații succesive, dacă durata existenței dreptului
este nedeterminată, taxa arbitrală se calculează la valoare, corespunzător valorii prestației anuale.
Art. 9. În cazul cererilor sau al acțiunilor introduse în comun de mai multe persoane, dacă obiectul
procesului este un drept ori o obligație comună sau dacă drepturile ori obligațiile lor au aceeași cauză sau
dacă între ele există o strânsă legătură, taxa arbitrală se datorează în solidar.
Art. 10. Următoarele cereri formulate în cursul procesului sau în legătură cu un proces se taxează
astfel:
a) cereri de repunere în termen – 20 lei;
b) cereri de perimare – 20 lei;
c) cereri de reexaminare împotriva încheierii de anulare a cererii de arbitrare, formulate potrivit art. 31
alin. (3) din Regulile de procedură arbitrală;
d) cereri pentru repunerea pe rol, când suspendarea judecării se datorează părților - 50% din taxa
arbitrală pentru cererea sau acțiunea a cărei judecare a fost suspendată;
e) cereri pentru refacerea înscrisurilor şi a hotărârilor dispărute – 50 lei;
f) cereri pentru eliberarea de copii simple de pe înscrisurile aflate la dosar, atunci când sunt efectuate
de către instanță - 0,20 lei/pagină;
g) cereri prin care se solicită certificarea pentru conformitate cu originalul a copiilor de pe înscrisurile
aflate la dosar, pentru fiecare exemplar de copie - 1 leu/pagină;
h) cereri pentru eliberarea de către tribunalul arbitral de copii de pe hotărârile arbitrale, cu menţiunea
că sunt definitive, se taxează cu 5 lei pentru fiecare exemplar de copie.
Art. 11. Cererile prin care părţile solicită tribunalului arbitral pronunţarea unei hotărâri care să
consfinţească înţelegerea acestora, inclusiv când este rezultată din acordul de mediere, se taxează cu 20 lei.
Art. 12. Taxele arbitrale se avansează de reclamant/reclamanţi, iar în cererea reconvenţională de către
pârât/pârâți.
Art. 13. (1) Dacă reclamantul şi-a retras cererea de arbitrare sau a intervenit împăcarea părţilor mai
3

înainte de/la prima zi de înfăţişare ori dacă acțiunea/cererea rămâne fără obiect în cursul procesului, ca
urmare a unor dispoziții legale sau dacă este tardivă, taxa arbitrală se restituie în proporţie de 50%.
(2)
Atunci când se pronunţă o hotărâre prin care se constată necompetenţa tribunalului arbitral,
taxa arbitrală se restituie în proporţie de 50%.
(3)
În cazul în care instanţa judecătorească anulează hotărârea arbitrală pentru necompetenţă,
sumele reprezentând onorariile arbitrilor se restituie părţilor dacă, în cursul procedurii arbitrale, a fost
invocată de către partea interesată excepţia de necompetenţă.
(4)
Dacă reclamantul îşi reduce pretenţiile mai înainte sau la primul termen la care părțile sunt
legal citate, taxa arbitrală se calculează la valoarea obiectului cererii astfel redus. În cazul în care valoarea
pretenţiilor formulate în cerere se micşorează ulterior, taxa arbitrală se percepe la valoarea iniţială, fără a se
ţine seama de reducerea ulterioară.
(5)
Dacă în momentul înregistrării acţiunea sau cererea a fost taxată corespunzător obiectului său
iniţial, dar în cursul procesului apar elemente care determină o valoare mai mare a obiectului cererii,
tribunalul arbitral va pune în vedere reclamantului să achite suma datorată suplimentar până la termenul
stabilit de acesta. Dacă până la termenul prevăzut de lege sau stabilit de tribunalul arbitral reclamantul nu
îndeplineşte obligaţia de plată a taxei, acţiunea ori cererea va fi anulată integral.
(6)
Taxa arbitrală minimă este ireductibilă.
Art. 14. Cererea reconvenţională, cererea de chemare în garanţie şi cererea de intervenţie principală se
taxează întocmai ca şi cererea principală de arbitrare.
Art. 15. (1) Taxa arbitrală se plăteşte integral de către părţile îndatorate în termen de 10 zile de la
primirea Comunicării în acest sens sau, după caz, în situaţia cererii reconvenţionale ori a celorlalte cereri
taxabile, în următoarele 10 zile după depunere. Dovada plăţii se depune la dosarul litigiului prin asistentul
arbitral.
(2) La cererea părţii şi pentru motive temeinice, preşedintele TAJ poate aproba punerea pe rol a cauzei
dacă s-a achitat cel puţin o treime din taxa arbitrală. Diferenţa de două treimi va fi plătită potrivit deciziei
tribunalului arbitral.
Art. 16. (1) Dacă dovada plăţii taxei arbitrale nu se face în termenul stabilit în acest scop, cererea de
arbitrare se anulează.
(2) Partea nemulţumită de modul de calcul al taxelor poate face cerere de reexaminare, în termen de 3
zile de la data comunicării taxei datorate, asupra căreia preşedintele TAJ se pronunţă în camera de consiliu,
fără citarea părților, printr-o încheiere motivată. În cazul admiterii integrale sau parţiale a cererii de
reexaminare, tribunalul arbitral va dispune restituirea taxei arbitrale total ori, după caz, proporţional cu
reducerea sumei contestate.
Art. 17. (1) Părţile sunt obligate să avanseze contravaloarea tuturor costurilor necesare pentru buna
desfăşurate a arbitrajului, administrarea probelor, a expertizelor, a traducerilor şi a oricăror altor cheltuieli
impuse de deplasarea arbitrilor ori a supraarbitrilor din alte localităţi.
(2) Dacă expertiza este dispusă din oficiu, tribunalul arbitral va putea obliga pe oricare dintre părţi
sau pe ambele, în proporţia ce se va stabili, să avanseze costul efectuării ei.
Art. 18. (1) Taxa arbitrală şi onorariile arbitrilor se calculează conform tabelului de calcul de către
tribunalul arbitral.
(2)
Plata onorariilor arbitrilor se va face prin Camera de Arbitraj și Mediere, după pronunţarea,
redactarea, semnarea şi comunicarea către părţi a hotărârii arbitrale.
(3)
Onorariile arbitrilor pentru litigiile în care s-a dispus suspendarea judecăţii în temeiul unor
dispoziţii imperative ale legii se stabilesc în vederea plăţii după cum urmează: 50% la data suspendării şi 50%
la finalizarea litigiului prin hotărâre, inclusiv prin pronunţarea unei hotărâri de constatare a caducității
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arbitrajului.
Art. 19. Taxa arbitrală se plătește în numerar direct la casieria Camerei de Arbitraj și Mediere sau prin
documente de plată acceptate de Camera de Arbitraj și Mediere. În acest din urmă caz, taxa arbitrală se
consideră plătită în ziua intrării sumelor în contul Camerei de Arbitraj și Mediere.
Art. 20. (1) Dacă una dintre părţi nu îşi îndeplineşte obligaţia ce îi revine cu privire la achitarea taxei
arbitrale, cealaltă parte o poate executa, urmând ca prin hotărârea arbitrală să se stabilească modul de
suportare a sumelor respective.
(2) Orice diferenţă în plus sau în minus de taxe sau cheltuieli arbitrale se regularizează şi se achită de
îndată.
(3) Comunicarea hotărârii poate fi amânată până la plata integrală de către părţi a obligaţiilor
financiare.
Art. 21. În funcție de urgența și/sau complexitatea cauzei, se poate percepe și o taxă suplimentară de
maximum 2500 lei, stabilită de conducerea instituției permanente de arbitraj.
Art. 22. Prezentele Norme intră în vigoare la data aprobării lor prin hotărâre de către Colegiul de
conducere al Tribunalului de Arbitraj Judiciar Iași, astăzi, 01 iulie 2019.
Art. 23. Prezentele Norme privind taxele şi cheltuielile arbitrale se publică pe site-ul Camerei de
Arbitraj și Mediere și se includ în Regulile de procedură arbitrală ale TAJ.
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