
 
 

 

 

A P R O B A T 

de Consiliul de administrare 

Proces-verbal nr. 15/21 din 05 martie 2021 

În vigoare începând cu 01 aprilie 2021 
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1. Pentru soluționarea unui anumit litigiu, părțile pot institui ”Arbitraj AD-HOC”, modul de 

instituire al căruia se stabilește prin acordul părților și nu va fi în contradicție cu art. 12-

15 din Legea nr. 23-XVI din 22.02.2008 cu privire la arbitraj. 

2. Organizarea ”Arbitrajului AD-HOC” se face prin Curtea Internațională de Arbitraj de pe 

lângă A.O. ”Soluții Moderne” în condițiile Statutului său, a prezentelor Reguli, precum 

și a Regulilor de Procedură Arbitrală ale Curții Internaționale de Arbitraj de pe lângă 

Asociația Obștească ”Soluții Moderne”. 

3. Curtea Internațională de Arbitraj de pe lângă A.O. ”Soluții Moderne” (în continuare – 

Curtea Internațională de Arbitraj), fiind o instituție permanentă de arbitraj, independentă 

în exercitarea funcțiilor ce îi revin, care este organizată și funcționează în conformitate 

cu Legea nr. 23-XVI din 22.02.2008 cu privire la arbitraj, Legea nr. 24-XVI din 

22.02.2008 cu privire la arbitrajul comercial internațional, cât și cu Statutul Curții 

Internaționale de Arbitraj, este în drept, în temeiul lit. ”b” art. 2.2. din Statutul Curții 

Internaționale de Arbitraj, de rând cu alte atribuții, să acorde asistență organizațională și 

tehnico-materială părților, la cererea lor, în organizarea ”Arbitrajului AD-HOC” și să 

acționeze în calitate de organ competent (de numire a arbitrilor) în baza prezentelor 

Reguli de acordare a unor funcții de administrare a arbitrajului, convenit de părți pentru 

soluționarea unui litigiu concret ”ARBITRAJUL AD-HOC”. 

4. În activitatea Curții Internaționale de Arbitraj în calitate de organ competent (de numire 

a arbitrilor) și de acordare a asistenței organizaționale a procedurilor arbitrale, se aplică, 

dacă prin acordul părților nu s-a convenit altfel, următoarele prevederi. 

5. În cazul în care, la formarea unui arbitraj din trei arbitri cu desemnarea de către fiecare 

parte a unui arbitru, una din părți nu numește arbitru în termenul stabilit, Curtea 

Internațională de Arbitraj, la cererea celeilalte părți despre desemnarea celui de al doilea 

arbitru, efectuează asemenea numire în decurs de 10 zile de la primirea acestei solicitări. 

În acest caz, Curtea Internațională de Arbitraj este îndreptățită să numească al doilea 

arbitru, reieșind din propria latitudine. 

6. La cererea părții de a desemna arbitrul se anexează copia Notificării cu privire la arbitraj, 

copia contractului, din care sau în legătură cu care a apărut litigiul, și copia convenției de 

arbitraj, dacă nu se conține în contract. Cererea despre desemnarea arbitrului se consideră 

recepționată, când la Curtea Internațională de Arbitraj au fost depuse toate documentele, 

menționate în prezentul articol. 

7. La desemnarea arbitrului, Curtea Internațională de Arbitraj ia în considerare cerințele 

părților pentru calificarea arbitrului, incluse în acordul părților și natura litigiului, în 

măsura în care aceasta se identifică din documentele prezentate, pentru a face desemnarea 

din numărul persoanelor care dețin cunoștințele necesare în domeniul relevant, precum și 

ținând cont de anumite considerente care pot asigura desemnare unui arbitru independent 

și imparțial. La desemnarea arbitrului unic sau a supra-arbitrului, Curtea Internațională 

de Arbitraj ia în considerare solicitarea ca arbitru numit să nu fie cetățean al acelor state 

din care fac parte părțile. 

8. La primirea unei cereri de la oricare dintre părți de recuzare a arbitrului sau încetarea 

împuternicirilor lui din cauza inactivității sau incapacității juridice sau reale de a-și 

îndeplini funcțiile, Curtea Internațională de Arbitraj decide asupra recuzării ori încetării 

mandatului de arbitru.  



9. Dacă în cazul necesității înlocuirii arbitrului, Curtea Internațională de Arbitraj primește o 

cerere de a numi un nou arbitru, Curtea Internațională  de Arbitraj face asemenea 

desemnare cu respectarea pct. 2-5 din prezentele Reguli. 

10. Desemnarea, recuzarea, încetarea mandatului arbitrului și numirea unui nou arbitru se 

realizează prin deciziile președintelui Curții Internaționale de Arbitraj sau al 

vicepreședintelui Curții Internaționale de Arbitraj. 

11. Curtea Internațională de Arbitraj poate cere de la părți orice informație, pe care o 

consideră necesară pentru îndeplinirea funcțiilor sale. 

12. La cererea părților sau a tribunalului arbitral, Curtea Internațională de Arbitraj poate 

acorda asistență organizațională procedurii arbitrale, inclusiv îndeplinirea următoarelor 

funcții: 

a) expedierea documentelor părților și arbitrilor; 

b) acordarea asistenței tribunalului arbitral la fixarea datei, orei și locului examinării 

dosarului și expedierea prealabilă a citațiilor părților; 

c) acordarea spațiilor pentru ședințele de audieri și pentru deliberări; 

d) efectuarea lucrărilor de secretariat; 

e) asigurarea cu servicii de traducere; 

f) certificarea semnăturilor arbitrilor pe hotărârea arbitrală cu ștampila Curții 

Internaționale de Arbitraj și semnătura președintelui/vicepreședintelui Curții 

Internaționale de Arbitraj; 

g) primirea plății în avans a cheltuielilor de arbitraj și transferul lor ulterior, ținând cont 

de distribuirea lor conform criteriilor stabilite; 

h) acordarea oricărei alte asistențe, în măsura în care aceasta este posibil.  

13. În ”Arbitrajul AD-HOC” asistat și organizat de Curtea Internațională de Arbitraj, taxa 

arbitrală este aceiași ca și taxa arbitrală percepută pentru soluționarea litigiului prin 

arbitraj instituționalizat şi se achită pe contul Asociației Obștești ”Soluții Moderne”. 

14. Pentru îndeplinirea de către Curtea Internațională de Arbitraj a funcțiilor organului 

competent de numire a arbitrului, luarea deciziei cu privire la recuzare sau încetarea 

mandatului arbitrului se încasează pentru fiecare caz aparte, indiferent de valoarea 

acțiunii câte 3000,00 MDL, pentru litigiile interne și câte 300,00 USD pentru litigiile 

internaționale, în echivalentul în MDL la cursul BNM la ziua plății. 

15. Mărimea taxei pentru asistență cu caracter organizațional acordată de Curtea 

Internațională de Arbitraj se calculează corespunzător în lei moldovenești (MDL) sau 

dolari SUA (USD), în dependență de valoarea acțiunii, caracterul și volumul funcțiilor 

îndeplinite la solicitarea părților sau a tribunalului arbitral. 

16. Taxele arbitrale și alte cheltuieli arbitrale se plătesc conform Normelor privind taxele și 

cheltuielile arbitrale. 

17. Dosarul cu privire la asistența organizațională și tehnico-materială a unui ”Arbitraj AD-

HOC”, inclusiv finalitatea acestui arbitraj se depozitează în arhiva Curții Internaționale 

de Arbitraj de pe lângă A.O. ”Soluții Moderne”. 

18. Organizarea și administrarea unui ”Arbitraj AD-HOC”  de către  Curtea Internațională de 

Arbitraj este reglementată de prezentele Reguli de acordare a unor funcții de administrare 

a arbitrajului, convenit de părți pentru soluționarea unui litigiu concret ”ARBITRAJUL 

AD-HOC”, care se completează la necesitate cu dispozițiile Regulilor de Procedură 

Arbitrală ale Curții Internaționale de Arbitraj de pe lângă Asociația Obștească ”Soluții 

Moderne” în măsura în care acestea sunt compatibile cu ”Arbitrajul AD-HOC”.  

 

 

 

 

 

 



Anexă  

la Regulile de acordare a unor funcții de administrare a arbitrajului, 

convenit de părți pentru soluționarea unui litigiu concret  

”ARBITRAJUL AD-HOC” 

 
Pentru organizarea unui arbitraj AD-HOC cu asistenţa Curții Internaţionale de Arbitraj de pe lângă 

Asociaţia Obştească "Soluții Moderne", se recomandă părţilor să reflecte în contract următoarea 

clauză compromisorie: 

 

”În cazul în care diferendul ivit între părţi, decurgând din/sau în legătură cu acest contract, inclusiv la 

încheierea, executarea, interpretarea, nulitatea ori desfiinţarea lui, nu poate fi soluţionat pe cale amiabilă, 
acesta va fi supus spre soluţionare unui Arbitraj AD-HOC, care va fi constituit cu asistenţa Curţii 
Internaţionale de Arbitraj de pe lângă Asociaţia Obştească "Soluţii Moderne", în conformitate cu Regulile 

de procedură arbitrală, cu Regulile de acordare a unor funcţii de administrare a arbitrajului, convenit de 
părţi pentru soluţionarea unui litigiu concret ”ARBITRAJUL AD-HOC” şi cu Normele privind taxele şi 
cheltuielile arbitrale ale Curţii Internaţionale de Arbitraj de pe lângă Asociaţia Obştească ”Soluţii 
Moderne”. Completul arbitral va fi compus dintr-un arbitru unic numit prin acordul părţilor sau în lipsa 
acestui acord, de preşedintele Curţii Internaţionale de Arbitraj de pe lângă Asociaţia Obştească ”Soluţii 
Moderne”. Tribunalul arbitral va judeca litigiul în drept cu aplicarea legii Republicii Moldova. Limba de 
lucru utilizată în cadrul procedurii arbitrale va fi limba română. Hotărârea pronunţată de arbitraj va fi 
definitivă şi obligatorie pentru toate părţile la diferend şi se execută imediat. Tribunalul arbitral va judeca 
litigiul în procedură accelerată (scrisă), fără participarea părţilor la şedinţele arbitrale, la dezbaterile orale 
ale cauzei şi la pronunţarea hotărârii. Hotărârea pe cauza arbitrală va fi luată numai în baza înscrisurilor, 
documentelor şi altor dovezi scrise şi fără citarea părţilor. Hotărârea pronunţată de arbitraj va fi definitivă 
şi obligatorie pentru toate părţile la diferend şi se execută imediat”. 

 
În cazul în care contractul nu conţine clauza compromisorie, Curtea Internaţională de Arbitraj 

recomandă încheierea compromisului cu următoarea formulare: 

 
COMPROMIS ARBITRAL  

Încheiat astăzi____________ 

Locul __________________ 

Subsemnații: 

S.R.L. ”_____________”, cu sediul în or. _____________, str. _____________, nr. _____________, legal 

constituită, IDNO _____________, cod IBAN _____________ deschis la banca _____________, codul 

băncii _____________, adresa electronică _____________, reprezentată de administratorul _____________, 

care acționează în baza statutului, numită în continuare PARTEA 1,  

și  

S.R.L. ”_____________”, cu sediul în or. _____________, str. _____________, nr. _____________, legal 

constituită, IDNO _____________, cod IBAN _____________ deschis la banca _____________, codul 

băncii _____________, adresa electronică _____________, reprezentată de administratorul _____________, 

care acționează în baza statutului, numită în continuare PARTEA 2, constatăm că intre noi a intervenit un 

litigiu izvorât din contractul nr. ___________ din ___________, litigiu având următorul obiect: 

PARTEA 1 pretinde că ____________________________________________________________ 

(expunerea pe scurt a pretenţiilor) 

PARTEA 2 susţine că _____________________________________________________________ 

(expunerea pe scurt a obiecţiilor) 

Ca urmare, subsemnații, în temeiul compromisului dat convenim ca acest litigiu să fie soluționat de un 

Arbitraj AD-HOC constituit cu asistența Curții Internaţionale de Arbitraj de pe lângă Asociaţia Obştească 

"Soluții Moderne", în conformitate cu Regulile de procedură arbitrală, cu Regulile de acordare a unor funcții 



de administrare a arbitrajului, convenit de părți pentru soluționarea unui litigiu concret ”ARBITRAJUL AD-

HOC” și cu Normele privind taxele şi cheltuielile arbitrale ale Curții Internaționale de Arbitraj de pe lângă 

Asociația Obștească ”Soluții Moderne”. Completul arbitral va fi compus dintr-un arbitru unic numit prin 

acordul părţilor sau în lipsa acestui acord, de preşedintele Curții Internaţionale de Arbitraj de pe lângă 

Asociaţia Obştească ”Soluții Moderne”. Tribunalul arbitral va judeca litigiul în drept cu aplicarea legii 

Republicii Moldova. Limba de lucru utilizată în cadrul procedurii arbitrale va fi limba română. Hotărârea 

pronunţată de arbitraj va fi definitivă şi obligatorie pentru toate părţile la diferend şi se execută imediat. 

Tribunalul arbitral va judeca litigiul în procedură accelerată (scrisă), fără participarea părţilor la şedinţele 

arbitrale, la dezbaterile orale ale cauzei şi la pronunţarea hotărârii. Hotărârea pe cauza arbitrală va fi luată 

numai în baza înscrisurilor, documentelor şi altor dovezi scrise şi fără citarea părţilor. Hotărârea pronunţată 

de arbitraj va fi definitivă şi obligatorie pentru toate părţile la diferend şi se execută imediat. 

Încheiat în trei exemplare cu aceiași valoare juridică, unul pentru instanța arbitrală și restul două pentru părți.  

 

Semnătura PĂRŢII 1 ______________________ 

Semnătura PĂRŢII 2 ______________________ 
 

 


