
 

 

 
 
 
 
 

 Norme privind taxele şi cheltuielile arbitrale[i]    
 

Art. 1.- (1) Pentru remunerarea serviciilor arbitrale prestate de Curtea de Arbitraj Comercial de pe lângă 
Camera de Comerţ şi Industrie Suceava, denumită în continuare Curtea de Arbitraj, se percepe o taxă arbitrală 
stabilită în funcţie de valoarea obiectului cererii de arbitrare, după cum urmează:  

 
A.     Când valoarea obiectului cererii este exprimată în lei 

  

Valoarea obiectului cererii 
(în lei) 

Taxă administrativă 

a) până la 1.000 lei 200 lei (taxă arbitrală minimă) 

b) între 1.001 lei 
şi 3.000 lei 

200 lei plus 8% pentru ceea ce depăşeşte 1.000 lei 
  

c) între 3.001 lei 
şi 15.000 lei 

300 lei plus 5% pentru ceea ce depăşeşte 3.000 lei 
  

d) între 15.001 lei 
şi 30.000 lei 

900 lei plus 4% pentru ceea ce depăşeşte 15.000 lei  
  

e) între 30.001 lei 
şi 150.000 lei 

1500 lei plus 2% pentru ceea ce depăşeşte 30.000 lei  
  

f) peste 150.000 lei 3600 plus 1% pentru ceea ce depășește 150.000 lei 
  

  
  

Valoarea obiectului 
cererii 
(în lei) 

Onorariu arbitru 
minim 

Onorariu arbitru 
maxim 

a) până la 2.000 lei 180 lei 180 lei 

b) între 2.001 lei 
şi 5.000 lei 

180 lei plus 2,5% pentru ceea ce depăşeşte 
2.000 lei 

180 lei plus 6% pentru ceea ce 
depăşeşte 2.000 lei 

c) între 5.001 lei 
şi 10.000 lei 

255 lei plus 2% pentru ceea ce depăşeşte 
5.000 lei 

360 lei plus 5% pentru ceea ce 
depăşeşte 5.000 lei 

d) între 10.001 lei 
şi 50.000 lei 

355 lei plus 1% pentru ceea ce depăşeşte 
10.000 lei  
  

610 lei plus 3,6% pentru ceea ce 
depăşeşte 10.000 lei  
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e) între 50.001 lei 
şi 100.000 lei 

755 lei plus 0,5% pentru ceea ce depăşeşte 
50.000 lei  

2050 lei plus 2,4% pentru ceea ce 
depăşeşte 50.000 lei  

f) între 100.001 lei 
şi 200.000 lei 

1005 lei plus 0,2% pentru ceea ce depăşeşte 
100.000 lei  

3250 lei plus 1,4% pentru ceea ce 
depăşeşte 100.000 lei  

g) între 200.001 lei 
şi 700.000 lei 

1205 lei plus 0,1% pentru ceea ce depăşeşte 
200.000 lei  

4650 lei plus 0,8% pentru ceea ce 
depăşeşte 200.000 lei  

h) peste 700.000 lei 1705 lei plus 0,05% pentru ceea ce depăşeşte 
700.000 lei 

8650 lei plus 0,4% pentru ceea ce 
depăşeşte 700.000 lei 

  
  

B. Când valoarea obiectului cererii este exprimată într-o valută străină 
  

Valoarea obiectului cererii 
(în euro) 

Taxa administrativă 

a) până la 20.000 € 800 € 
b) între 20.001 € 
şi 50.000 € 

800€ plus 4% pentru ceea ce depăşeşte 20.000 € 

c) între 50.001 € 
şi 100.000 € 

2000 € plus 3,8% pentru ceea ce depăşeşte 50.000 € 

d) între 100.001 € 
şi 500.000 € 

3.900 € plus 3,2% pentru ceea ce depăşeşte 100.000 € 

e) între 500.001 € 
şi 1.000.000 € 

16.700 € plus 2,6% pentru ceea ce depăşeşte 
500.000 € 

f) între 1.000.001 € 
şi 2.000.000 € 

29.700 € plus 2% pentru ceea ce depăşeşte 
1.000.000 € 

g) între 2.000.001 € 
şi 5.000.000 € 

49.700 € plus 1,2% pentru ceea ce depăşeşte 
2.000.000 €  

h) peste 5.000.000 € 85.700 € plus 0,4% pentru ceea ce depăşeşte 
5.000.000 € 

  
  

Valoarea obiectului cererii 
(în euro) 

Onorariu arbitru 
Minim 

Onorariu arbitru 
maxim 

a) până la 20.000 € 400 € 400 € 
b) între 20.001 € 
şi 50.000 € 

400€ plus 2% pentru ceea ce 
depăşeşte 20.000 € 

400€ plus 4% pentru ceea ce 
depăşeşte 20.000 € 

c) între 50.001 € 
şi 100.000 € 

1000 € plus 1,9% pentru ceea ce 
depăşeşte 50.000 € 

1600 € plus 3% pentru ceea ce 
depăşeşte 50.000 € 

d) între 100.001 € 
şi 500.000 € 

1950 € plus 1,6% pentru ceea ce 
depăşeşte 100.000 € 

3100 € plus 2% pentru ceea ce 
depăşeşte 100.000 € 

e) între 500.001 € 
şi 1.000.000 € 

8350 € plus 1,3% pentru ceea ce 
depăşeşte 500.000 € 

11100 € plus 1,5% pentru ceea ce 
depăşeşte 500.000 € 



 

 

f) între 1.000.001 € 
şi 2.000.000 € 

14850 € plus 1% pentru ceea ce 
depăşeşte 1.000.000 € 

18600 € plus 1,3% pentru ceea ce 
depăşeşte 1.000.000 € 

g) între 2.000.001 € 
şi 5.000.000 € 

24850 € plus 0,6% pentru ceea ce  
depăşeşte 2.000.000 €  

31600 € plus 1% pentru ceea ce  
depăşeşte 2.000.000 €  

h) peste 5.000.000 € 42850 € plus 0,2% pentru ceea ce  
depăşeşte 5.000.000 € 

61600 € plus 0,3% pentru ceea ce  
depăşeşte 5.000.000 € 

  
Taxele indicate la punctul B nu se aplică litigiilor dintre persoane fizice sau juridice române când valoarea 
obiectului cererii este exprimată într-o valuta străină. 
(2) Dacă valoarea obiectului cererii este exprimată în altă valută decât euro, taxa arbitrală se calculează pe baza 
parităţii dintre această valută şi euro la data introducerii cererii de arbitrare şi se plăteşte în euro ori în altă valută 
liber convertibilă. 
(3) Prevederile alineatului 2 se aplică în mod corespunzător şi în cazul în care se formulează pretenţii în valute 
diferite. Curtea de Arbitraj va putea stabili însă o valută unică de percepere a taxei arbitrale. 
 
Art. 2.- (1) Reclamantul este obligat să stabilească 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; 
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 se stabileşte la suma totală a capetelor de cerere. 
(4) Dacă reclamantul nu a stabilit sau a stabilit inexact valoarea obiectului cererii, Curtea de Arbitraj, din oficiu sau 
la cererea pârâtului, stabileşte această valoare pe baza datelor privitoare la obiectul cererii.  
  
Art. 3.- (1) În afară de taxe arbitrale, părţile sunt obligate să plătească, în condiţiile ce urmează, cheltuielile 
arbitrale constând în: cheltuieli de administrare a probelor; de traducere a actelor şi a dezbaterilor; cheltuielile de 
citare sau comunicare de acte de procedură prin poştă rapidă, onorariile arbitrilor care nu sunt înscrişi pe listă; 
onorariile avocaţilor; cheltuielile de deplasare a părţilor, arbitrilor, experţilor, consilierilor şi martorilor, precum şi 
alte cheltuieli necesitate de arbitrarea litigiului. 
(2) Broşura cuprinzând Regulile de procedură ale Curţii de Arbitraj, lista arbitrilor şi prezentele Norme se eliberează 
părţilor interesate, fără plată. 
  
Art. 4.- (1) Taxa administrativă se reduce cu 25% în cazul în care litigiul este soluţionat de un arbitru unic. 
(2) Dacă reclamantul şi-a retras cererea de arbitrare mai înainte de emiterea citaţiilor pentru prima zi de înfăţişare, 
taxa arbitrala se reduce cu 75% din cuantumul ei. 
(3) În cazul în care, ca urmare a împăcării părţilor sau a renunţării la arbitrare, litigiul încetează la prima zi de 
înfăţişare, taxa arbitrală se reduce cu 50% din cuantumul ei. 
(4) Atunci când tribunalul arbitral pronunţă o hotărâre prin care se constată necompetenţa arbitrajului, taxa 
arbitrală se reduce cu 75% din cuantumul ei. 
(5) În cazul în care instanţa judecătorească anulează sentinţa arbitrală pentru necompetenţă, taxa arbitrală se 
restituie în totalitate. 
(6) Dacă reclamantul îşi reduce pretenţiile mai înainte de primul termen, inclusiv la acest termen, pentru care 
părţile au fost legal citate, taxa arbitrală se calculează la valoarea obiectului cererii astfel redus. 
(7) Taxa arbitrală minimă este ireductibilă. 
  



 

 

Art. 5.- Cererea reconvenţională , cererea de chemare în garanţie şi cererea de intervenţie se taxează întocmai ca 
şi cererea principală de arbitrare. 
  
Art. 6.- (1) Cererile pentru constatarea existenţei sau neexistenţei unui drept în temeiul art. 35 din Codul de 
procedură civilă, se taxează cu taxa arbitrală minimă înmulţit cu 4. 
(2) Cererile pentru recuzarea unui arbitru se taxează cu taxa arbitrală minimă. 
(3) Cererile pentru încuviinţarea de măsuri asiguratorii şi măsuri vremelnice ca şi constatarea anumitor împrejurări 
de fapt se taxează cu taxa arbitrală minimă. 
(4) Cererile pentru eliberarea de certificate privind situaţia unor litigii arbitrale se taxează cu 10% din taxa arbitrală 
minimă, în echivalentul în lei din ziua plăţii. 
(5) Cererile pentru desfiinţarea contractului (rezoluţiune, reziliere, anulare), împreună cu pretenţii băneşti se 
taxează la valoarea bunurilor sau a sumelor de bani ce se pretind a fi restituite, inclusiv a eventualelor despăgubiri. 
Când se cere numai desfiinţarea sau constatarea desfiinţării contractului, se percepe de patru ori taxa arbitrală 
minimă, iar dacă valoarea contractului este mai mare de 1.000.000 lei, se percepe o taxă de 7.200 lei. 
(6) Când prin cererea de arbitrare, se pretind dobânzi, penalităţi sau majorări de întârziere, suma acestora, de la 
data când încep sa 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.). 
(7) Cererile de competenţa tribunalului arbitral, neprevăzute de dispoziţiile de mai înainte, se taxează cu dublul 
taxei arbitrale minime.  
  
Art. 7.- Dispoziţiile art. 4 se aplică în mod corespunzător şi cazurilor prevăzute la art. 5 şi 6(5,6). 
  
Art. 8.- În arbitrajul ad hoc asistat, taxa arbitrală şi cheltuielile arbitrale se stabilesc de la caz la caz, de Preşedintele 
Curţii de Arbitraj, în raport cu serviciile prestate de această Curte, respectiv cu cheltuielile efectuate. 
  
Art. 9.- (1) Taxa arbitrală se plăteşte integral la introducerea cererii de arbitrare sau, după caz, a cererii 
reconvenţionale ori a celorlalte cereri taxate. La cerere se anexează şi dovada plăţii. Această dovadă se poate 
prezenta şi în cadrul unui termen stabilit de secretariatul Curţii de Arbitraj, dar nu mai târziu de 10 zile de la data 
primirii comunicării secretariatului. 
(2) Preşedintele Curţii de Arbitraj poate aproba ca taxa arbitrală aferentă cererilor prevăzute la alin. 1, să fie plătită 
în două tranşe egale, prima la introducerea cererii, iar a doua cel mai târziu la primul termen de arbitrare. 
  
Art. 10.- Dacă dovada plăţii taxei arbitrale nu se face o dată cu introducerea cererii sau în termenul prescris în 
acest scop, cererea de arbitrare se restituie reclamantului. 
  
Art. 11.- (1) Partea la cererea căreia s-a încuviinţat efectuarea unei expertize ori administrarea altei probe sau 
efectuarea, prin grija Curţii de Arbitraj, de traduceri de pe actele dosarului, precum şi traducerea prin interpreţi a 
dezbaterilor orale, are obligaţia să avanseze costul efectuării acestora. 
(2) Dacă o asemenea măsură este dispusă din oficiu, tribunalul arbitral va putea obliga pe oricare dintre părţi sau 
pe ambele, în proporţia ce va stabili, să avanseze costul efectuării ei. 
  
Art. 12.-(1) Preşedintele Curţii de Arbitraj decide cu privire la onorariile arbitrilor ţinând seama de tabelul de calcul 
care are la bază valoarea declarată a litigiului. 
(2) Taxele arbitrale se stabilesc provizoriu în funcţie de complexitarea estimativă a cauzei şi se consemnează 
părţilor de către Secretariatul Curţii de Arbitraj.  
(3) Onorariile definitive ale arbitrilor se stabilesc după închiderea dezbaterilor şi înainte de pronunţarea sentinţei 
de către Tribunalul arbitral şi se aprobă de preşedinte sau vicepreşedinte, împreună cu Colegiul Curţii, care vor lua 
în considerare valoarea şi complexitatea litigiului, precum şi alte circumstanţe relevante.  



 

 

(4) Asistenţa arbitrală pe dosar se asigură de către un singur asistent arbitral, începând de la punerea pe rol a 
litigiului şi până la pronunţarea sentinţei, acestuia revenindu-i un procent de 5% din suma totală privind onorariile 
arbitrilor. 
(5) Plata onorariilor se va face prin Camera de Comerţ şi Industrie Suceava, la terminarea litigiului, după 
pronunţarea şi redactarea hotărârii arbitrale potrivit Regulilor de procedură arbitrală.  
(6) Tabelul calculului cheltuielilor administrative şi onorariilor arbitrilor de la punctul A şi punctul B se aplică pentru 
toate cererile introduse ulterior datei de 14 iunie 2011. 
  
Art. 13.- Taxa arbitrală şi cheltuielile arbitrale se plătesc în numerar direct la casieria Camerei de Comerţ şi 
Industrie Suceava sau prin documente de plată acceptate de Camera de Comerţ şi Industrie Suceava. În acest din 
urmă caz, taxa şi cheltuielile arbitrale se considera plătite în ziua intrării sumelor în contul Camerei de Comerţ şi 
Industrie Suceava. 
  
Art. 14.- (1) Dacă una dintre părţi nu îşi îndeplineşte obligaţia ce ii revine cu privire la achitarea taxei ori cheltuielile 
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. 
  
Art. 15.- (1) Prezentele Norme se aplică cu începere de la 14 iunie 2011. 
(2) Cererile de arbitrare înregistrate până la această dată rămân supuse tarifului în vigoare la data înregistrării lor, 
dacă plata integrală a sumei s-a făcut până la acea dată. Dacă taxa arbitrală a fost plătită parţial, diferenţa 
neachitată se va achita proporţional, conform prezentelor Norme. 
  
Art. 16.- Pe data intrării în vigoare a prezentelor Norme se abrogă orice prevedere contrară. 
 

 
 [i]   Aceste Norme au fost elaborate în temeiul art. 28(2)e şi art.30 din Legea nr. 335/2007 a camerelor de comerţ din România şi 

al art. 595 și urm. din Codul de procedură civilă şi au fost aprobate de Colegiul de Conducere al Camerei de Comert si 
Industrie Suceava și au fost actuaizate la data de 15.02.2013. 
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