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Secțiunea I 

PREVEDERI GENERALE, STATUTUL JURIDIC, DENUMIREA ŞI SEDIUL 
 
1.1. Curtea de Arbitraj Comercial Internațional din Chișinău, denumită în continuare „Curtea de arbitraj”, 

este o instituție permanentă de arbitraj, fără personalitate juridică, instituționalizată ca organ 
permanent pe lîngă Asociația Patronală „Camera de Comerț Americană din Moldova”, denumită în 
continuare „Asociația”. 

 

1.2. Curtea de arbitraj dispune de sigiliu propriu. 
 

1.3. Curtea de arbitraj este un organ ce își exercită independent atribuțiile ce îi revin, fiind organizată şi 

funcționînd în conformitate cu legislația în vigoare, tratatele internaționale la care Republica Moldova 

este parte, prezentul Statul și alte acte interne. 

 

1.4. Denumirea deplină a Curții de arbitraj este Curtea de Arbitraj Comercial Internațional din Chișinău.  

Denumirea deplină a Curții de arbitraj în limba engleză este Chisinau International Court of 

Commercial Arbitration.  

 

Denumirea prescurtată a Curții de arbitraj este CACIC. 

 

1.5. Sediul Curții de arbitraj este: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Pușkin 45B, MD-2005. 

 

1.6. Curtea de arbitraj este instituționalizată pe un termen nelimitat.  

 

Secțiunea II 

SCOP ȘI ATRIBUȚII 
 

2.1. Scopul Curții de arbitraj este creșterea gradului de utilizare a arbitrajului intern și internațional, 
precum și a altor modalități alternative de soluționare a litigiilor, inclusiv a medierii. 

 
2.2. În vederea realizării scopului, Curtea de arbitraj îndeplinește următoarele atribuții: 

a. organizează şi administrează soluționarea litigiilor interne şi internaționale, comerciale şi de altă 

natură, prin arbitraj instituționalizat, în condițiile prevăzute de actele legislative și normative în 

vigoare, tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, prezentul statut și de 

regulamentele interne; 

b. asigură, la solicitarea părților, organizarea arbitrajului ad-hoc, în condițiile legislației în vigoare, în 

cauzele în care, prin convenția arbitrală, părțile au optat pentru această modalitate de arbitraj; 

c. organizează soluționarea litigiilor în baza convențiilor de arbitraj la care Republica Moldova sau 

alte state sunt  parte; 

d. organizează, la cererea părților, medieri și alte modalități alternative de soluționare a litigiilor; 

e. elaborează modele de convenții de arbitraj pe care le popularizează mediului de afaceri; 

f. colaborează cu alte curţi de arbitraj naționale şi internaționale în vederea promovării arbitrajului 

și a altor instrumente alternative de soluționare a litigiilor; 

g. ține evidența jurisprudenţei arbitrale, întocmește culegeri de jurisprudență arbitrală şi asigură 

documentarea în domeniul arbitrajului intern şi internațional; 

h. face propuneri privind îmbunătățirea cadrului de reglementare ce ține de desfășurarea 

arbitrajului; 

i. îndeplinește alte atribuții neinterzise de legislație. 



 

2.3. Consiliul Director al Asociației  poate conferi atribuții suplimentare, în vederea realizării scopului Curții 

de arbitraj.  

 

Secțiunea III 

ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE 

 
3.1. Curtea de arbitraj este condusă de un Comitet de Conducere alcătuit din Președinte, Vicepreședinte 

și [3] membri.  

 

3.2. Comitetul de Conducere, inclusiv Președintele și Vicepreședintele, sunt aleși de către Consiliul 
Director al Asociației, la propunerea membrilor Consiliului Director al Asociației sau al Directorului 
Executiv al Asociației.  

 
Mandatul Comitetului de Conducere este de [2] ani și poate fi reînnoit. 

 

3.3. Comitetul de Conducere are următoarele atribuții: 
a. asigură conducerea generală a Curții de arbitraj; 

b. aprobă reguli de organizare și funcționare  ale Curții de arbitraj; 

c. aprobă reguli de procedură arbitrală ale Curții de arbitraj; 

d. aprobă lista arbitrilor Curții de arbitraj; 

e. aprobă Regulamentul privind taxele și cheltuielile arbitrale aplicabile în cadrul Curții de arbitraj; 

f. asigură uniformizarea și popularizarea jurisprudenței Curții de arbitraj; 

g. organizează secretariatul Curții de arbitraj. 

 

3.4. Calitatea de membru al Comitetului de Conducere încetează la expirarea mandatului sau în caz de: 

a. deces; 

b. demisie; 

c. revocare, prin decizia Consiliului Director al Asociației. 

 

3.5. Ședințele Comitetului de Conducere se țin ori de câte ori este necesar, dar nu mai rar decât o dată în 

6 luni, și sunt prezidate de către Președintele Comitetului de Conducere. Convocarea se face de către 

Președintele Comitetului de Conducere cu cel puțin 3 zile înainte de data fixată pentru ședință și va 

cuprinde ordinea de zi. Ședințele Comitetului de Conducere au loc cu prezența membrilor săi, prin 

corespondență electronică sau sub formă mixtă și sunt deliberative dacă la ele participă mai mult de 

jumătate dintre membrii săi. După necesitate ședințele pot fi convocate de Președintele Comitetului 

de Conducere din inițiativa membrilor Comitetului de Conducere. 

  

3.6. În cazul în care Președintele este în imposibilitate temporară de a-și exercita funcția, Vicepreședintele 

îl va înlocui. În cazul în care și Vicepreședintele este în imposibilitate temporară a exercitării funcției, 

Comitetul de Conducere se va convoca pentru a  alege persoana care va îndeplini atribuțiile 

Președintelui Comitetului de Conducere pe durata absenței acestuia.    

 

3.7. Deciziile Comitetului de Conducere se iau cu votul majorității membrilor aleşi. Președintele 

Comitetului de Conducere semnează deciziile adoptate de către membrii Comitetului de Conducere 

și procesele-verbale ale ședințelor Comitetului de Conducere.  

 

3.8. Membrii Comitetului de Conducere, care sunt parte la o procedură arbitrală în orice calitate sau sunt 



angajați sau avocați ai uneia dintre părțile litigiului, se  exclud de la orice discuții realizate în cadrul 

Comitetului de Conducere pe marginea respectivei proceduri arbitrale  Aceștia au obligația să aducă 

la cunoștința Comitetului de Conducere situația de conflict de interese sau de incompatibilitate şi să 

se abțină a lua parte la deliberare şi la vot. 

 

3.9. În vederea asigurării unei coordonări eficiente între Asociație și Curtea de arbitraj privind aspectele 

administrative și financiare, Comitetul de Conducere include, de asemenea, Directorul Executiv al 

Asociației, în calitate de membru fără drept de vot. 

 

3.10. Președintele și Vicepreședintele Comitetului de conducere sunt Președinte și, respectiv, 

Vicepreședinte ai Curții de arbitraj. 

 

3.11. Președintele Curții de arbitraj are următoarele atribuții: 

a. organizează şi conduce activitatea curentă, în vederea realizării atribuțiilor Curții de arbitraj; 

b. exercită atribuții de administrare  a procedurilor arbitrale în limitele competențelor prevăzute de 

regulile de procedură arbitrală ale Curții de arbitraj; 

c. asigură elaborarea proiectului bugetului și a raportului de activitate a Curții de arbitraj; 

d. reprezintă Curtea de arbitraj în relațiile cu alte organizații; 

e. organizează și administrează alte proceduri de soluționare alternativă a litigiilor, potrivit 

regulamentelor Curții de arbitraj; 

f. realizează alte competențe stabilite prin legislația în vigoare. 

 

3.12. Curtea de arbitraj se compune din arbitri, aprobați de Comitetul de conducere al Curții de arbitraj, 

dintre persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute în prezentul Statut și regulile de procedură 

arbitrală ale Curții de arbitraj. 

 

În lista de arbitri pot fi înscrise, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute în prezentul Statut și regulile de 

procedură arbitrală ale Curții de arbitraj, persoane care figurează pe listele de arbitri ale unor instituții 

permanente de arbitraj din țară sau din străinătate.  

 

În procedurile arbitrale organizate de Curtea de arbitraj pot avea calitatea de arbitri și persoane 

neînscrise în lista de arbitri, dacă aceste persoane îndeplinesc condițiile prevăzute în prezentul Statut 

și regulile de procedură arbitrală ale Curții de arbitraj.  

 

3.13. Pot fi înscriși în lista de arbitri, orice persoană, cetățean al Republicii Moldova sau străin, care 

întrunește următoarele condiții: 

a. a împlinit 18 ani şi nu este ocrotit prin tutelă; 

b. are studii superioare juridice și o vechime în specialitate juridică de cel puțin 5 ani;  

c. se bucură de o reputație ireproșabilă și 

d. are o înaltă calificare și experiență profesională în domeniul dreptului privat, relațiilor economice 

interne și internaționale și arbitrajului comercial. 

 

3.14. Radierea arbitrilor din lista de arbitri se face la cererea arbitrului sau la decizia motivată a Comitetului 

de Conducere a Curții de arbitraj, în cazul încălcării obligațiilor ce incumbă calității de arbitru sau în 

cazul apariției, după desemnarea în calitate de arbitru, a unei necorespunderi cu condițiile prevăzute 

în prezentul Statut și regulile de procedură arbitrală ale Curții de arbitraj.  

 



Secțiunea IV 

RESURSE 

 

4.1. Asociația asigură spațiul şi condițiile corespunzătoare desfășurării activităţii Curții de arbitraj. 

 

4.2. Sursele destinate desfășurării activității Curții de arbitraj, sunt constituite din: 

a. taxele de înregistrare, taxele arbitrale  și taxele pentru alte servicii prestate în cadrul Curții de 

arbitraj; 

b. mijloacele alocate de Asociație; 

c. donații, sponsorizări, granturi; 

d. încasările din organizarea manifestărilor publice, expozițiilor, licitațiilor şi acţiunilor publice, în 

cadrul scopului declarat de Curtea de arbitraj în prezentul Statut; 

e. taxele pentru participarea la cursurile de instruire şi de perfecționare profesională; 

f. alte surse neinterzise de legislație. 

 

Taxele de înregistrare și taxele arbitrale sunt stabilite prin Regulamentul privind taxele și cheltuielile 

arbitrale, aprobate de Comitetul de Conducere. 

 

Resursele sunt destinate realizării scopului și atribuțiilor Curții de arbitraj.  

 

4.3. Bugetul și raportul anual al Curții de arbitraj este aprobat de Consiliul Director al Asociației, în baza 

propunerii Președintelui Curții de arbitraj. 

 

Secțiunea V 

DISPOZIȚII FINALE 

 

5.1. Cu excepția cazurilor convenite în scris altfel, Curtea de arbitraj, părțile litigiului examinat de către 

Curtea de arbitraj, Comitetul de Conducere și personalul Asociației au obligația să asigure 

confidențialitatea arbitrajului potrivit legislației în vigoare și regulamentelor Curții de arbitraj. 

 

5.2. Prezentul Statut, Regulamentul privind taxele şi cheltuielile arbitrale, regulile privind procedura 

arbitrală, lista de arbitri și alte acte interne opozabile terților sînt publice. 

 

5.3. Prezentul Statut intră în vigoare la data aprobării. 
 

 

 

 

 

 

Emilia MALAIRĂU 

Director Executiv 

A.P. „Camera de Comerț Americană din Moldova” 


