CERERE DE ARBITRAJ
depusă potrivit Regulilor de procedură arbitrală ale Curții
de Arbitraj Comercial Internațional din Chișinău (în
continuare „Reguli”).

Data (a se insera ziua, luna și anul depunerii cererii).

* Curtea de Arbitraj Comercial Internațional din Chișinău
recomandă utilizarea prezentului formular, însă va accepta
cereri de arbitraj depuse cu respectarea cerințelor de formă și
conținut prevăzute de legislația națională și Reguli, indiferent
de expunerea informației în cadrul formularului prezentat.
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1. RECLAMANT
Denumire/Nume, Prenume

Sediu/Domiciliu

Număr de telefon

Număr de fax

Email

REPREZENTANTUL RECLAMANTULUI
[Prezenta secțiune se va completa de către reclamanții care vor fi
reprezentați de către terțe persoane în cadrul procedurii arbitrale.]
Denumire/Nume, Prenume

Sediu/Domiciliu

Număr de telefon

Număr de fax

Email
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2. PÂRÂT

Denumire/Nume, Prenume

Sediu/Domiciliu

Număr de telefon

Număr de fax

Email
[Se vor include secțiuni suplimentare în cazul existenței mai multor
reclamanți sau, după caz, pârâți.]

Referința la convenția de
arbitraj
[A se insera clauza
compromisorie/
compromisul integral sau o
descriere a acestora.]

3

Obiectul și valoarea cererii
[Se indică obiectul și
valoarea cererii, precum și
calculul prin care s-a ajuns la
determinarea acestei valori.
]
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Motivele de fapt și de drept,
precum și probele pe care se
întemeiază cererea
* Circumstanțele de fapt descrierea faptelor care au
importanță pentru
justificarea pretențiilor.
* Circumstanțele de drept indicarea normelor juridice
pe care reclamantul își
bazează pretențiile.
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Numele, domiciliul și datele
profesionale ale arbitrului
propus
[Prezenta secțiune se va
completa în cazul în care
reclamantul optează ca
notificarea de numire a
arbitrului să fie tratată în
calitate de cerere de
arbitraj.]
Locul arbitrajului
* după caz, se va indica
clauza contractuală care
prevede locul arbitrajului
Legea aplicabilă
* după caz, se va indica
clauza contractuală care
prevede legea materială
Limba arbitrajului
* după caz, se va indica
clauza contractuală care
stabilește limba procedurii
arbitrale

INTERVENȚIA TERȚILOR
[Prezenta secțiune se va completa dacă cererea de intervenție se face
printr-o cerere de arbitraj potrivit art. 30 din Reguli.]

Denumire/Nume, Prenume
Sediu/Domiciliu
Număr de telefon
Număr de fax
Email
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Motivele pe care se bazează
cererea de intervenție

Modalitatea de intervenție
a terțului

Anexe

La cererea de arbitraj, se vor anexa, în mod obligatoriu: (i) procura care
confirmă împuternicirile reprezentantului; (ii) copia de pe contractul în care
este inserată convenția de arbitraj sau, după caz, de pe acordul separat; (iii)
dovada achitării taxelor prevăzute în Regulamentul privind taxele și
cheltuielile arbitrale ale Curții de Arbitraj Comercial Internațional din
Chișinău. De asemenea, reclamantul va anexa copiile probelor scrise,
respectându-se regulile privind limba procedurii arbitrale și certificarea
înscrisurilor de către părți.

Semnătura
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