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ANEXA 1 

LA HOT ĂRÂREA NR. 1 DIN 29.05.2013 
 

REGULAMENTUL 
de Organizare şi Funcţionare a Curţii de Arbitraj STARS 

 
 
 

CAPITOLUL I 
Dispoziţii generale 

 
 

Art. 1. (1) Curtea de Arbitraj STARS (mai departe Curtea) este o entitate fără personalitate juridică, 
instituţie permanentă de arbitraj, independentă în exercitarea atribuţiilor ce îi revin, organizată şi 
funcţionând în conformitate cu prevederile Statutului STARS şi ale Codului de Procedură Civilă. 

(2) Sediul Curţii de Arbitraj STARS este la sediul Asociaţiei STARS, respectiv Str. Delea Veche 
Nr. 35, Sector 2, Bucureşti. 

 
Art. 2. Curtea de Arbitraj STARS soluţionează litigiile arbitrabile care îi sunt supuse de către părţile 
litigante, române şi străine în condiţii de imparţialitate, profesionalism, flexibilitate procedurală şi 
costuri rezonabile. 
 
 

CAPITOLUL II  
Atribu ţii 

 
Art. 3. Curtea de Arbitraj STARS îndeplineşte următoarele atribuţii: 

i) Organizează şi administrează soluţionarea litigiilor interne şi internaţionale prin 
arbitraj instituţionalizat şi prin arbitraj ad-hoc, în condiţiile prevăzute de prezentul 
Regulament, de Regulile de Procedură Arbitrală ale Curţii, de Codul de procedură 
civilă, de legile speciale în domeniu şi de convenţiile internaţionale la care România 
este parte; 

ii)  Dacă părţile au nominalizat Curtea în convenţia sau clauza compromisorie, pentru a 
soluţiona litigiul, prin aceasta ele au determinat aplicarea prezentului Regulament şi 
a Regulilor de Procedură Arbitrală ale Curţii, independent de restul prevederilor 
consemnate de părţi în convenţia sau clauza compromisorie; 

iii)  Dacă părţile inserează în convenţia sau clauza compromisorie că vor soluţiona 
litigiile pe calea arbitrajului ad-hoc, iar apoi apelează la Curte, acestea au dreptul: 
- să desemneze arbitrii sau să stabilească modalităţile de desemnare a arbitrilor; 
- să desemneze locul desfăşurării arbitrajului; 
- să fixeze regulile de procedură pe care le vor urma arbitrii. 

iv) Elaborează modele de convenţii şi clauze compromisorii pe care le diseminează 
intern şi internaţional; 
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v) Ţine evidenţa practicii sale arbitrale prin Arhiva proprie; 
vi) Îndeplineşte atribuţiile prevăzute în prezentul Regulament, precum şi în Regulile de 

Procedură Arbitrală ale Curţii; 
vii)  Prin departamentul administrativ, asistă părţile, la cererea lor expresă şi scrisă, la 

organizarea arbitrajului, asigurând logistica desfăşurării procesului arbitral. 
 
 

 CAPITOLUL III  
           Organizare şi funcţionare 

 
Art. 4. (1) Curtea se compune din arbitri, aprobaţi de Preşedintele Curţii, dintre persoanele care 
îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezentul articol, şi care au depus o cerere în acest sens. 

(2) Poate fi arbitru acea persoană, cetăţean român sau străin, care are capacitate deplină de 
exerciţiu al drepturilor sale, se bucură de o reputaţie neştirbită şi are o înaltă calificare şi 
experienţă profesională. 

(3) Înscrierea pe Lista de arbitri, atât pentru arbitri români, cât şi pentru cei străini, presupune 
depunerea de către aceştia a următoarelor documente: 
a) Cerere scrisă; 
b) curriculum vitae; 
c) declaraţie pe propria răspundere că a luat la cunoştinţă prezentul Regulament şi Regulile 
de Procedură Arbitrală ale Curţii în ce priveşte răspunderea arbitrilor (Anexa 1); 
d) în cazul avocaţilor sau mediatorilor, o declaraţie pe propria răspundere  că a luat la 
cunoştinţă prezentul Regulament şi Regulile de Procedură Arbitrală ale Curţii în ce priveşte 
incompatibilităţile (Anexa 2); 
e) o recomandare din partea unui arbitru care figurează pe Lista de arbitri a Curţii. 

(4) Primul lot de arbitri din Lista de arbitri, care nu poate depăşi un număr de cinci  (5) persoane 
este numit de către Preşedintele Curţii, fără îndeplinirea condiţiei prevăzute la alin. (3) lit. e) 
din prezentul Regulament. 

(5) Lista de arbitri a Curţii se ţine în ordine alfabetică a numelui arbitrilor, specificându-se 
pentru fiecare arbitru titlurile ştiinţifice pe care le deţine şi activitatea profesională proprie, 
în special eventualele domenii tehnice sau juridice în care este specializat, precum şi 
localitatea de domiciliu sau reşedinţă obişnuită, şi cetăţenia sau cetăţeniile avute. 

(6) Înscrierea în Lista de arbitri este pe durată nelimitată. 
(7) Nominalizarea ca arbitru sau supraarbitru al unui tribunal arbitral se face numai cu 

respectarea condiţiilor prevăzute în prezentul Regulament şi în Regulile de Procedură 
Arbitrală ale Curţii, care se aplică tuturor arbitrilor înscrişi în Lista de arbitri. 

 
Art. 5. (1) Îndepărtarea arbitrilor din Lista de arbitri se face de către Preşedintele Curţii, care 
întocmeşte un raport privitor la obligaţiile încălcate de arbitrul respectiv. 

(2) Raportul Preşedintelui poate fi supus spre reconsiderare de către persoana vizată în termen 
de 15 zile de la comunicarea acestuia, în faţa Consiliului Director al STARS, care va lua o 
decizie definitivă ce va fi comunicată de îndată petentului. 

(3) În cauza intervenirii unor situaţii de incompatibilitate în legătură cu calitatea de arbitru, 
ulterior înscrierii în Lista de arbitri, persoana vizată este suspendată prin decizia 
Preşedintelui, care este definitivă. Persoana suspendată poate, prin cerere scrisă, să solicite 
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oricând încetarea suspendării, arătând modul încetării situaţiei de incompatibilitate. 
 
Art. 6. (1) Totalitatea arbitrilor înscrişi în Lista de arbitri constituie Plenul Curţii. 

(2) Plenul Curţii se întruneşte ori de câte ori este nevoie, în ansamblul său, sau în comisii 
tematice, pentru a dezbate probleme ce ţin de practica arbitrală şi de îmbunătăţirea 
funcţionării Curţii, la convocarea Preşedintelui. Absenţa nemotivată la două sesiuni ale 
Plenului Curţii atrage îndeplărtarea din Lista de arbitri. 

 
Art. 7. (1) Curtea are un secretariat propriu, constituit în cadrul STARS. 

(2) Secretariatul funcţionează potrivit Circularei privind organizarea acestuia, emisă de 
Preşedintelui Curţii. 

(3) Secretariatul este condus de Asistentul arbitral şef, încadrat în funcţia de consilier juridic, 
care îndeplineşte şi funcţia de grefier. 

(4) În lipsa Asistentului arbitral şef, atribuţiile acestuia sau o parte din ele sunt îndeplinite de 
Preşedintele Curţii care, împreună cu persoana delegată de STARS pentru asistenţa 
administrativă a Curţii, le poate delega unei alte persoane angajate sau care colaborează cu 
STARS. 

 
Art. 8. (1) Tribunalul arbitral  este format dintr-un arbitru unic, sau din totalitatea arbitrilor 
desemnaţi conform Regulilor de Procedură arbitrală ale Curţii. Odată cu arbitrii titulari se 
desemnează şi arbitrii supleanţi. 

(2) STARS şi Curtea nu au dreptul ca, prin organizarea şi administrarea arbitrajului, să intervină 
în soluţionarea litigiului sau să influenţeze în vreun fel tribunalul arbitral. 

(3) Soluţionarea litigiului se înfăptuieşte exclusiv de către tribunalul arbitral şi se desfăşoară 
după Regulile de Procedură Arbitrală ale Curţii, conform legilor aplicabile litigiului. 

 
Art. 9. (1) Desemnarea arbitrilor şi a arbitrilor supleanţi, ca şi a supraarbitrului titular şi a 
supraarbitrului supleant într-un litigiu determinat şi constituirea tribunalului arbitral se efectuează în 
conformitate cu prezentul Regulament şi cu Regulile de Procedură Arbitrală ale Curţii. 

(2) Autoritatea de Nominare a arbitrilor şi supraarbitrilor aparţine Preşedintelui Curţii, pe durata 
exercitării mandatului acestuia. El o poate delega prin decizie unui alt arbitru din Lista de 
arbitri. 

(3) Din momentul în care Preşedintele Curţii este însuşi nominalizat sau ales într-un tribunal 
arbitral, persoana desemnată de Asociaţia STARS îndeplineşte îndatoririle autorităţii de 
nominare. 

 
Art. 10. (1) Arbitrul şi supraarbitrul îşi exercită activitatea cu titlu individual, fiind independent şi 
imparţial, supus numai legii şi probelor administrate în cauză. Aprecierea probelor se face pe baza 
convingerii intime a arbitrului. 

(2) Arbitrul şi supraarbitrul care intră în compunerea tribunalului arbitral trebuie să manifeste 
disponibilitatea cerută de exerciţiul misiunii arbitrale, în timp util, cu bună-credinţă şi 
profesionalism. 

(3) Activitatea de arbitrare a cauzelor în care a fost desemnat şi a acceptat, devine pentru arbitru 
şi supraarbitru prioritată faţă de orice altă activitate a acestuia, izvorâtă dintr-un contract sau 
voluntară. 



 

2013 

 
 

 
4 

(4) Neîndeplinirea sau îndeplinirea cu întârziere a obligaţiilor izvorâte din calitatea de arbitru se 
sancţionează cu reţinerea din onorariul cuvenit acestuia a unei cote de 5% pentru fiecare zi 
de întârziere, care se face venit la fondul Curţii. 

 
Art. 11. Înlocuirea unui arbitru sau supraarbitru se face pentru motivele şi în condiţiile prevăzute în 
Regulile de Procedură Arbitrală. 

CAPITOLUL IV  
Resurse 

 
Art. 12. (1) Resursele Curţii se constituie din taxele tehnice încasate pentru serviciile prestate. 

(2) Taxele tehnice sunt stabilite prin Regulamentul privind taxele arbitrale şi conexe. 
(3) Taxa tehnică arbitrală acoperă costurile de iniţiere a procedurii administrative de constituire 

a dosarului arbitral, precum şi cheltuielile legate de organizarea şi desfăşurarea soluţionării 
litigiilor, documentarea arbitrilor, cheltuielile de secretariat şi alte cheltuieli necesare 
funcţionării Curţii de Arbitraj. 

(4) Taxele tehnice conexe acoperă cheltuieli privind efectuarea de copii de pe documentele din 
Arhivă, utilizarea unor proceduri tehnice speciale în procesul arbitral, comunicaţii la 
distanţă, deplasări pentru tribunalul arbitral şi alte servicii solicitate de părţi sau de către 
tribunalul arbitral. 

(5) Modul de împărţire a taxelor tehnice este reglementat printr-o Circulară disponibilă numai 
Preşedintelui şi arbitrilor din Lista de arbitri, precum şi Consiliului Director STARS. 

 
CAPITOLUL V 
Dispoziţii finale 

 
Art. 13. Curtea, tribunalul arbitral, precum şi membrii şi personalul STARS au obligaţia să asigure 
confidenţialitatea arbitrajului. 
 
Art. 14. (1) Prevederile prezentului Regulament guvernează organizarea Curţii, precum şi a 
tribunalului arbitral. 

(2) Raporturile dintre părţile litigante, pe de o parte, şi Curte şi tribunal, pe de altă parte, în ceea 
ce priveşte litigiile supuse arbitrajului sunt reglementate prin prezentul Regulament, prin 
Regulile de Procedură Arbitrală ale Curţii, şi prin dispoziţiile Codului de Procedură Civilă. 

(3) Litigiului arbitral i se aplică Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Curţii de Arbitraj 
STARS şi Regulile de Procedură Arbitrală ale Curţii de Arbitraj STARS, aşa cum sunt 
acestea în vigoare la momentul introducerii cererii de arbitrare. 

 
Art. 15. (1) Prezentul Regulament, Regulile de Procedură Arbitrală, Lista cu arbitri, precum şi 
anexele acestora, alături de  Regulamentul privind taxele arbitrale şi conexe constituie Codexul 
Arbitral. 

(2) Secretariatul STARS va asigura publicarea Codexului Arbitral pe site-ul propriu, 
precum şi comunicarea către cei interesaţi, la solicitarea acestora, contra cost, a 
Codexului Arbitral tipărit. 


