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   APROBAT 

Consiliul Bursei de  Valori  a  Moldovei 

 (proces-verbal nr. 07/19 din 08.10.2019) 

 

 

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL  ARBITRAJULUI 

PE LÂNGĂ BURSA DE VALORI A MOLDOVEI 

 

Capitolul 1. DISPOZIŢII GENERALE 

 

Arbitrajul Bursei de Valori a Moldovei este o instituţie specializată, permanentă de 

arbitraj, neguvemamentală, fară personalitate juridică, independentă exercitarea atribuţiilor ce 

îi revin, organizată şi funcţionînd în conformitate cu prezentul Regulament. 

 

Articolul 1.  Domeniul de aplicare 

 

(1) Prezentul Regulament de organizare și funcționare al Arbitrajului pe lângă Bursa de Valori 

a Moldovei (în continuare - Regulament) stabileşte modul de formare a Arbitrajului Bursei 

de Valori a Moldovei (în continuare – Arbitrajul BVM), componenţa, modul de examinare 

a diferendelor dintre Membrii Bursei/MTF, dintre Agenţii de bursă, dintre Agenți şi 

Membri, precum şi dintre clienţi şi Membrii Bursei/MTF şi/sau Agenţii de bursă în scopul 

clarificării circumstanţelor reale privind încheierea, executarea şi încetarea tranzacţiilor 

bursiere, precum şi privind alte chestiuni ce ţin de activitatea bursieră şi determină partea 

responsabilă pentru prejudiciul cauzat. 

     

(2) Arbitrajul BVM își organizează activitatea în conformitate cu normele Codului Civil a l 

Republicii Moldova, Codului de procedură civilă al Republicii Moldova, Legii nr. 23 din 

22.02.2008 cu privire la arbitraj, Regulamentului privind piețele reglementate și sistemele 

multilaterale de tranzacționare, aprobat prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței 

Financiare nr. 49/2 din 26.08.15, ale Regulilor pieței reglementate, aprobate de către 

Consiliul BVM (procesul-verbal nr 07/15 de 22 aprilie 2015), cu modificările și 

completările ulterioare, și ale Regulilor Sistemului Multilateral de Tranzacționare, 

aprobate și modificate de către Consiliul BVM (procesul-verbal nr. 05/15 din 11 martie 

2015, procesul-verbal nr.08/15 din 01 iulie 2015, procesul-verbal nr. 10/15 din 06 august 

2015, procesul-verbal nr. 11/15 din 10 septembrie 2015) și ale prezentului Regulament. 

 

(3) Amplasarea Arbitrajului BVM este sediul S.A. „Bursa de Valori a Moldovei”.  

 

 

Capitolul II. PRINCIPIILE  ȘI  SARCINILE ARBITRAJULUI  BVM 

 

Articolul  2. Principiile activității de arbitraj  

 

(1) Arbitrajul BVM soluţionează litigiile ce ţin de competenţa acestuia, călăuzindu-se de 

următoarele principii: 

a) supunerea benevolă a părţilor litigante jurisdicţiei Arbitrajului BVM;    

b) alegerea liberă a arbitrului sau completului de arbitri de către Părţile litigante; 

c) atitudinea egală şi nepărtinitoare faţă de părţile litigante; 

d) confidenţialitatea informaţiei cunoscute în cadrul soluţionării litigiului; 
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e) supunerea benevolă a părţilor hotărîrilor intermediare şi celor definitive ale arbitrului sau 

completului de arbitri; 

f) executarea benevolă a hotărîrii arbitrale. 

 

Articolul 3. Sarcinile Arbitrajului BVM 

 

(1) Arbitrajul BVM îndeplinește următoarele sarcini: 

     

a) contribuie la asigurarea protecției drepturilor de proprietate și a intereselor legitime ale 

participanților la tranzacțiile bursiere; 

b) asigură soluționarea obiectivă, corectă și în timp rezonabil a litigiilor bursiere; 

c) la soluționarea litigiilor exercită un efect organizatorico-juridic asupra participanților la 

tranzacțiile bursiere privind respectarea legalității în îndeplinirea obligațiilor sale 

contractuale; 

d) examinează și rezumă practica arbitrajului bursier și, pe baza acestuia, elaborează 

propuneri de îmbunătățire a regulilor pieței reglementate / MTF; 

e) interacționează cu organizațiile arbitrale active atît la nivel local, cît și internațional. 

 

Capitolul III. PROCEDURA DE FORMARE ȘI COMPONENȚA ARBITRAJULUI BVM. 

ARBITRII 

 

Articolul 4. Procedura de formare a Arbitrajului BVM 

 

(1) În lista arbitrilor sunt incluși nu mai puțin de 4 persoane, inclusiv Președintele și 

Vicepreședintele. Arbitrii se aleg de către Consiliul BVM la propunerea membrilor 

Consiliului și/sau Președintelui BVM pe un termen de 5 ani. 

(2) Președintele Arbitrajului BVM conduce cu activitatea Arbitrajului, îl reprezintă în relațiile 

interne și internaționale. De asemenea, Președintele îndeplinește funcțiile de organizare și 

gestionare a litigiului arbitral. În absența Președintelui funcția sa este executată de către 

Vicepreședintele Arbitrajului BVM. 

(3) Președintele și Vicepreședintele Arbitrajului BVM se propun din rândul arbitrilor și se aleg 

cu majoritatea voturilor arbitrilor fără participarea candidaților la vot.  

Articolul 5. Arbitrii 

 

(1) Arbitru poate fi peroana inclusă în lista arbitrilor prin decizia Consiliul BVM care 

corespunde următoarelor condiții:  

a) are o bună reputație, calificare înaltă și experiența profesională în domeniul pieței de 

capital și să dețină un comportament prudent caracteristic unui expert în domeniu; 

b) deţin certificatul de calificare cu dreptul de activitate în domeniul valorilor mobiliare, 

eliberat de Comisia Națională. 

(2) Nu poate fi arbitru persoana care:  

a) se află sub tutelă sau curatelă; 

b) are antecedente penale nestinse; 

c) a pierdut statutul de judecător, avocat, notar, procuror, de ofiţer de urmărire penală sau 

de lucrător al organelor de drept pentru săvîrşirea de acţiuni incompatibile cu activitatea sa 

profesională; 

d)  nu poate fi aleasă (numită) în această calitate datorită statutului funcţiei sale, stabilit de 

lege; 

e) se află într-o afiliere sau relaţie cu persoanele cu funcție de răspundere sau angajaţii 

operatorului de piaţă, operatorului de sistem, al depozitarului central; 

f) este membrul Comisie Disciplinare a BVM. 

(3) Arbitrii se înscriu, cu acordul lor, în listă cu indicarea numelui, prenumelui, ocupației, 

specialitatea, titlul științific al fiecăruia dintre ei. 
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(4) Lista arbitrilor, aprobat de către Consiliul BVM, are un caracter de recomandare, deoarece 

partea litigiului poate desemna în calitate de arbitru orice persoană care îndeplinește 

condițiile prevăzute la alineatele (1) și (2) din prezentul articol al Regulamentului. 

(5) Arbitrii sunt independenți și imparțiali în îndeplinirea funcțiilor sale. Ei nu sunt 

reprezentanți ai părților. 

(6) Arbitrii sunt obligați să păstreze confidențialitatea informațiilor privind litigiile pe care le 

examinează. 

(7)  Litigiile sunt examinate de o componență din trei arbitri (colegiul arbitral) sau de un 

singur arbitru. 

Articolul 6. Numirea Arbitrilor 

(1) Arbitrii sînt numiţi sau înlocuiţi potrivit convenţiei de arbitraj. 

(2) Arbitrul, unic sau în cadrul Colegiului de arbitraj, care examinează litigiul dintre 

membrul/membrii bursei/MTF și clientul/clienții, nu poate fi în relații sau afiliat cu 

persoanele cu funcție de răspundere ale unui membru/membri ai pieței reglementate/MTF, 

care este/ sunt participant/ participanți ai litigiul în cauză; 

(3) În cazul în care arbitrul unic sau, după caz, arbitrii nu au fost numiţi prin convenţie de 

arbitraj şi nici nu s-a prevăzut modalitatea de numire, partea care vrea să recurgă la 

Arbitrajul BVM  trimite o notificare scrisă părţii adverse, prin care aceasta din urmă este 

invitată să numească arbitrul. 

(4) Notificarea prevăzută la alin.(3) trebuie să se refere la convenţia de arbitraj, să enunţe 

succint pretenţiile şi temeiurile lor (obiectul litigiului), să indice numele, domiciliul şi 

datele profesionale ale arbitrului unic propus sau numit de partea care vrea să recurgă la 

arbitraj. 

(5) Partea notificată trebuie să trimită, la rîndul ei, în termen de 15 zile de la primirea 

notificării, răspuns la propunerea de numire a arbitrului. 

(6) Partea care a notificat cealaltă parte despre numirea arbitrului nu poate revoca fără 

consimţămîntul celeilalte părţi numirea astfel făcută. 

(7) Numirea unui arbitru de către o parte nu limitează dreptul acesteia de a invoca 

incompetenţa arbitrajului. 

(8) Arbitrul care a primit propunerea de numire își exprimă acordul în scris și informează 

părțile în termen de 5 zile de la data primirii propunerii de numire. În termen de 10 zile de 

la ultima acceptare, cei doi arbitri vor proceda la numirea supraarbitrului. 

(9) Dacă pârâtul nu răspunde în termen sau nu dă curs invitației de numire a arbitrului, ori 

există neînțelegere între părți cu privire la numirea arbitrului unic, sau dacă cei doi arbitri 

nu cad de acord asupra persoanei supraarbitrului, Președintele Arbitrajului BVM, după 

expirarea termenelor prevăzute de prezentele reguli pentru numire și accept, va desemna 

arbitrului unic sau, după caz, arbitrul pârâtului sau supraarbitrului, cu acordul prealabil al 

arbitrului desemnat. 

(10) În caz de vacanţă (din orice motiv) recuzare, abţinere, renunţare, împiedicare, deces al 

arbitrului, se va proceda la înlocuirea acestuia potrivit dispoziţiilor stabilite pentru numirea 

lui. 

Articolul 7. Recuzarea (abținerea) arbitrului 

 

(1) Dacă acceptă numirea sa în calitate de arbitru, persoana este obligată să dezvăluie pînă la 

acceptare orice circumstanţă de natură să ridice îndoieli justificate asupra imparţialităţii 

sau independenţei sale ori de natură să contravină convenţiei părţilor. Începînd cu data 

numirii sale şi pe parcursul întregii proceduri arbitrale, arbitrul este obligat să dezvăluie 

fără întîrziere părţilor asemenea circumstanţe,  cu excepţia cazului cînd le-a informat 

anterior despre acestea. 

(2) Un arbitru nu poate fi recuzat decît dacă există o circumstanţă de natură să ridice îndoieli 

justificate asupra imparţialităţii sau independenţei sale sau dacă acesta nu posedă 

calificările convenite de părţi. O parte nu poate recuza arbitrul pe care l-a numit sau la a 
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cărui numire a participat decît pentru o  cauză despre care a luat cunoştinţă după numire 

sau după participare la numire. 

(3) Sub rezerva dispoziţiilor alin.(5) a prezentului articol, părţile sînt libere să convină asupra 

procedurii de recuzare a unui arbitru. 

(4) Dacă părţile nu au convenit ca în alin.(3), partea care are intenţia să recuzeze un arbitru 

trebuie să expună în Arbitrajului BVM cauzele recuzării în decursul a 15 zile de la data la 

care a luat cunoştinţă despre constituirea arbitrajului sau de la data la care Arbitrajul BVM 

a luat cunoştinţă de circumstanţele vizate la alin. (2). Dacă arbitrul recuzat nu se retrage 

din oficiu sau dacă cealaltă parte nu acceptă recuzarea, arbitrajul, inclusiv arbitrul recuzat, 

trebuie să se pronunţe asupra recuzării. 

(5) Dacă recuzarea nu poate fi obţinută conform procedurii convenite între părţi sau conform 

alin.(4), partea care solicită recuzarea poate, în termen de 30 de zile de la primirea 

înştiinţării despre decizia de respingere a recuzării, să solicite Președintelui Arbitrajului 

BVM să decidă printr-o încheiere asupra recuzării. Această încheiere nu este supusă căilor 

de atac. În timp ce cererea de recuzare este pendinte în faţa instanţei de judecată, arbitrajul, 

inclusiv arbitrul recuzat, poate continua procedura arbitrală şi emite hotărîrea arbitrală. 

Articolul 8. Competența Colegiului de Arbitraj 

 

(1) Arbitrajul poate singur decide asupra competenței sale, inclusiv asupra oricăror obiecții cu 

privire la existența sau validitatea convenței de arbitraj. 

(2) Declarația părții privind lipsa competenței Colegiului de arbitraj se poate face nu mai tîrziu 

de prezentarea obiecțiilor la cerere. Alegerea părții arbitrului sau participarea sa la alegerea 

arbitrului nu privează partea de dreptul de a face o astfel de declarație. 

(3) Declarația că componența Colegiului de arbitraj se extinde dincolo de competența sa 

trebuie făcută imediat după ce problema pe care o consideră că o depășește va fi pusă în 

curs de desfășurare a cazului. Declarația de retragere făcută mai târziu, instanța o poate 

accepta dacă se recunoaște că motivul întârzierii este respectuos. 

(4) Asupra declarației indicată la alineatele (2) și (3), Colegiul de arbitraj se va expune pînă la 

pronunțarea deciziei în fond a litigiului. 

(5) Pe durata soluționării problemei privind competența Colegiului de Arbitraj al BVM, 

procedura de examinare a litigiului este suspendată. 

Articolul 9. Răspunderea arbitrilor 

 

(1) Arbitrii sînt răspunzători de daune în condiţiile legii dacă: 

а)  după acceptare, renunţă în mod nejustificat la împuternicirile lor; 

b) nu participă fără motiv justificat la judecarea litigiului ori nu pronunţă hotărîrea în 

termenul stabilit în hotărîrea arbitrală; 

c) nu respectă caracterul confidenţial al arbitrajului, publicînd sau divulgînd date de care iau 

cunoştinţă în calitatea de arbitru fără a avea  autorizarea părţilor; 

d) încalcă în mod flagrant obligaţiile ce le revin. 

Articolul 10. Încetare a împuternicirilor arbitrului 

(1)  Împuternicirile arbitrului încetează în caz de autorecuzare sau de recuzare în conformitate 

cu art. 7 al prezentului Regulament, precum și în caz de deces, de incapacitate de a 

participa la examinarea litigiului şi în alte temeiuri în care arbitrul nu participă la 

examinarea litigiului în decursul unei perioade nejustificat de îndelungate. 

(2) Împuternicirile arbitrului încetează odată cu adoptarea hotărîrii în litigiul examinat. 
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Capitolul III. PROCEDURA DE TRANSMITERE SPRE EXAMINARE A LITIGIILOR 

DE CĂTRE ARBITRAJUL BVM 

Articolul 11. Clauza compromisorie 

 

(1) Arbitrajul BVM acceptă spre examinare litigiul în prezența unei convenții de arbitraj 

încheiaet între părți: clauza de arbitraj conținută în contractele încheiate de părți, sau 

acordul respectiv întocmit (compromis) privind transmiterea litigiului către Arbitrajul 

BVM. 

(2) Prin clauza compromisorie părţile convin ca litigiile ce se vor naşte din contractul în care 

ea este inserată sau în legătură cu acesta, să fie soluţionate prin Arbitrajul BVM, indicînd 

şi numele arbitrilor sau modalitatea de numire a lor. În lipsa unei asemenea precizări, 

numirea arbitrilor se face conform prezentului Regulament. 

(3) Clauza compromisorie are putere juridică, independent de validitatea contractului din 

care face parte. 

(4) Prin compromis părţile convin ca un litigiu apărut între ele să fie soluţionat prin 

Arbitrajul BVM, indicîndu-se obiectul litigiului şi numele arbitrilor sau modalitatea de 

numire a lor. În lipsa unei asemenea precizări, numirea arbitrilor se face conform 

prezentului Regulament. 

Articolul 12. Cererea de arbitrarj  

 

(1) Procedura de arbitraj începe cu depunerea unei cereri de arbitraj. Data depunerii cererii se 

consider data înregistrării sale la Bursa de Valori a Moldovei. 

(2) Cererea de arbitraj trebuie să conţină: 

a) numele, prenumele și domiciliul - pentru persoanele fizice,  denumirea şi sediul – 

pentru persoanele juridice, sau reședința părţilor; 

b) dovada existenţei convenţiei de arbitraj; 

c) numele și statutul persoanei care depune cererea sau reprezintă partea în litigiu; 

d) obiectul şi valoarea acţiunii, precum şi calculul ei; 

e) motivele de fapt şi probele pe care se întemeiază acţiunea; 

f) dovada achitării taxei de arbitrare; 

g) numele arbitrului sau cererea ca arbitrul să fie desemnat de către Președintele 

Arbitrajului BVM; 

h) lista actelor anexate la cerere; 

i) semnătura reclamantului.  

(3) La cererea de arbitraj se anexează procura, eliberată conform prevederilor legale, care 

confirmă împuternicirile reprezentantului în Arbitrajul BVM, copia de pe contract în care 

este inserată convenţia de arbitraj şi, după caz, copia de pe compromis. 

(4) Cererea de arbitraj și documentele anexate se depun în numărul de exemplare necesare 

părților, câte un exemplar pentru fiecare arbitru și un exemplar – pentru Secretariatul 

Arbitrajului BVM. 

(5) Copiile documentelor anexate la cererea de arbitraj trebuie să fie auentificate în modul 

stabilit de lege, cu indicarea obligatorie a locului de aflare a originalului. 

Articolul 13. Refuzul de acceptare a cererii de arbitraj. Eliminarea deficiențelor 

(1) Arbitrajul BVM va refuza să accepte cererea în cazul în care: 

a) există o hotărîre sau încheiere definitivă a Arbitrajului BVM în problema abordată; 

b) a fost obţinut acordul privind împăcarea părţilor; 
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c) în Arbitrajul BVM se soluţionează un litigiu între aceleaşi părţi, cu acelaşi obiect şi 

temeiuri. 

(2) În cazul cînd cererea de arbitraj nu corespunde cerinţelor prevăzute art. 12 al prezentului 

Regulament, secretarul Arbitrajului BVM va comunica acest fapt reclamantului, care în 

termen de cel mult 5 zile lucrătoare din momentul recepționării cererii. În cazul în care 

reclamantul va înlătura deficienţele cererii în termen de 15 zile lucrătoare, data depunerii 

cererii de arbitraj se va considera ziua înregistrării ei iniţiale. În cazul neînlăturării 

deficiențelor de către reclamantul în termenul stabilit cererea de arbitraj se va considera 

ca nefiind depusă. 

Articolul 14. Limba procedurii arbitrale 

 

(1) Procedura arbitrală se desfăşoară în limba de stat, dacă părţile nu au convenit altfel. 

(2) Cu respectarea acordului părţilor, Arbitru sau Colegiul de arbitraj, după constituirea sa 

decide chestiunea cu privire la limbă sau limbile utilizate în procedura arbitrală. Această 

decizie se referă la orice declaraţie scrisă a părţii, la orice audiere, hotărîre, decizie sau la 

o altă comunicare a arbitrajului. În acest caz Arbitrajul BVM poate dispune ca orice 

probă scrisă să fie însoţită de traducere în limba/limbile convenite între părţi ori stabilite 

de tribunalul arbitral. 

(3) În lipsa unei alte înţelegeri ori decizii, părţile vor suporta în egală măsură cheltuielile de 

traducere/ servicii de traducător. 

Articolul 15. Secretariatul. Locul desfășurării procedurii de arbitraj 

 

(1) Lucrările de secretariat privind activitatea Arbitrajului BVM va fi organizată de către 

secretarul Arbitrajuui numit de  către Consiliul BVM. 

(2) Locul desfășurării procedurii de arbitraj se considerălocul aflării Arbitrajului BVM. 

(3) Părţile pot conveni desfăşurarea procedurilor arbitrale în alt loc, asumîndu-şi toate 

cheltuielile arbitrale suplimentare. 

(4) Colegiul de arbitraj, cu acordul Preşedintelui Arbitrajului BVM, dacă va considera 

necesar şi justificat, poate desfăşura procedura de arbitraj în altă parte. 

 

Capitolul V. PREGĂTIREA LITIGIULUI PENTRU EXAMINARE 

Articolul 16. Notificarea pârâtului 

(1) În termen de 5 (cinci) zile lucrătoare din momentul primirii cererii de arbitraj sau de la 

înlăturarea de către solicitant a tuturor deficiențelor în conformitate cu alin. (2) al art. 13 

al prezentului Regulament, secretarul Arbitrajului BVM transmite pârâtului o copie a 

cererii și o copie a tuturor documentelor anexate, precum și o listă de arbitri.  

Articolul 17. Referința 

 

(1) În termen de cel mult 30 de zile de la primirea copiei cererii de arbitraj, pârâtul prezintă o 

referință, în care expune excepţiile privind cererea reclamantului, răspunsul în fapt şi în 

drept la această cerere, argumentele invocate în apărarea sa, precum și indică, arbitru l 

ales de acesta sau își exprimă dorința de numire a unui arbitru de către Președintele 

Arbitrajului BVM. 

(2) Secretarul Arbitrajului va trimite reclamantului referința și orice alte cereri parvenite de 

la pârât. 

(3) Excepţiile şi alte mijloace de apărare pe care pîrîtul nu le-a menţionat în referinţă trebuie 

ridicate, sub sancţiunea decăderii, cel tîrziu la data primului termen de înfăţişare.  



7 

 

Articolul 18. Cererea reconvențională 

(1) Pîrîtul este în drept să înainteze o cerere reconvenţională, dacă acesta are pretenţii proprii 

împotriva reclamantului. Cererea reconvenţională va fi soluţionată simultan cu cererea 

principală. Cererea reconvenţională se depune în același termen prevăzut și pentru pentru 

depunerea cererii sau nu mai tîrziu ziua primei şedinţe şi trebuie să corespundă acelorași 

cerinţe pentru cererea de arbitraj, inclusiv şi achitarea taxei de arbitrare. 

(2) Intentarea acţiunii reconvenţionale se face potrivit regulilor generale de intentare a 

acţiunii. Pîrîtul trimite reclamantului şi fiecărui arbitru copia de pe referinţă sau, după 

caz, de pe acţiunea reconvenţională, de pe înscrisurile anexate la ea. 

Articolul 19. Transmiterea cauzei spre examinare 

(1) După constituirea/numirea arbitrului/Colegiului de arbitraj, primirea referinţei şi cererii 

reconvenţionale, secretariatul Arbitrajului va transmite dosarul arbitral spre soluționare, 

făcînd o menţiune în scris despre acest fapt, precum şi despre data transmiterii dosarului 

în Registrul de intrare a Arbitrajului BVM. 

Capitolul V. EXAMINAREA LITIGIULUI ARBITRAL 

Articolul 20. Termenul de examinare a litigiului arbitral 

 

(1) Arbitrajul BVM examinează litigiul și pronunţă hotărîrea în cel mult 6 luni  de la data 

constituirii sale. 

Articolul 21. Notificarea 

 

(1) Secretarul Arbitrajului BVM informează despre cererea de arbitrare, notifică părțile 

despre chemarea în instanță, îi informează despre hotărîrile arbitrale și încheierile prin 

scrisoare recomandată cu aviz de recepţie sau prin confirmare de recepționare.  

(2) Alte mesaje, informații și notificări pot fi transmise și efectuate prin orice alt mijloc de 

comunicare ce permite stabilirea probei comunicării şi a textului transmis (avizul poștal 

de primire, poștă rapidă, poştă electronică, telegramă, telex, telefax ș.a.). 

(3) Comunicările se fac la adresa indicată de parte în cererea de arbitraj sau referinţă ori în 

contractul şi corespondenţa dintre părţi. Orice schimbare de adresă nu va fi luată în 

considerare dacă nu a fost adusă la cunoştinţă, în scris, celeilalte părţi şi Arbitrajului 

BVM. 

(4) Dovezile scrise pot fi transmise părților în persoană, sub semnătură. 

(5) Toate dovezile comunicării sunt anexate la dosar. 

 

Articolul 22. Pregătirea litigiului pentru dezbatere 

(1) La expirarea termenului de depunere a referinței, Arbitrajul BVM verifică stadiul 

litigiului pentru dezbatere şi, dacă consideră necesar, dispune măsurile corespunzătoare 

pentru completarea dosarului.  

(2) După verificarea stabilită la alin.(1), Arbitrajul BVM fixează, data pentru dezbaterea 

litigiului,  care nu poate avea loc mai devreme de 30 de zile din momentul expedierii 

citaţiilor, dacă părţile nu au convenit altfel. 

(3) Părţii trebuie să i se asigure posibilitatea de a lua cunoştinţă de toate documentele şi 

materialele legate de litigiu înaintate arbitrajului de cealaltă parte sau de  alte persoane.  

(4) Arbitrajul trebuie să asigure părţilor, în măsura necesarului, posibilitatea prezentării, în 

scris şi oral, a pretenţiilor, argumentelor şi probelor. 

(5) Copiile documentelor prezentate în procesul de arbitraj trebuie să fie certificate în modul 

stabilit de lege, cu indicarea obligatorie a aflării originalului. 
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Articolul 23. Împăcarea (reconcilierea) părților  

(1) Înainte de luarea deciziei asupra litigiului, reclamantul are dreptul să-și retragă cererea, 

să-și modifice revendicările, obiectul litigiului sau să depună cerere de reconciliere.  

(2) Procedura de reconciliere a părților este opțională și poate avea loc doar în baza 

acordului lor scris (unui acord mondial). 

(3) În cazul inițierii de către părți a procesului de mediere cu privire la același litigu, 

Arbitrajul BVM va suspenda procedura de arbitraj pentru perioada de mediere. 

Articolul 24. Măsurile de asigurare a obiectului litigiului 

(1) Orice parte poate cere instanţei de judecată competente să încuviinţeze măsurile 

asigurătorii şi măsurile cu privire la obiectul litigiului ori să constate anumite împrejurări 

de fapt. 

(2) La cererea prevăzută la alin.(1) se anexează în copie cererea de arbitrare sau, în lipsa 

acesteia – dovada notificării prevăzute la art.6 alin.(2) şi (3), precum şi convenţia de 

arbitraj. 

(3) Încuviinţarea  măsurilor prevăzute la alin.(1) vor fi aduse la cunoştinţa Arbitrajului BVM 

de către partea care le-a solicitat. 

(4) În timpul arbitrajului, măsurile de asigurare, precum și stabilirea unor împrejurări de fapt 

pot fi aprobate și de către Arbitrajul BVM. În caz de neacceptare de către părți, 

executarea acestor măsuri o dispune instanţa de judecată. 

Articolul 25. Ședința Arbitrajului 

(1)  Părțile pot participa   personal sau prin reprezentanţi şi pot fi asistate de orice persoană. 

Reprezentanții părților la ședință sunt conducătorii lor sau persoanele autorizate de 

aceștia. Competențele trebuie confirmate în modul stabilit de legislație. 

(2)   Faptul că partea citată legal nu s-a prezentat la dezbatere nu împiedică dezbaterea 

litigiului, cu excepţia cazului cînd partea lipsă invocă, cel tîrziu în preziua dezbaterii,  

motive temeinice de amînare, informînd cealaltă parte şi arbitrii. Amînarea poate fi cerută 

numai o singură dată. 

(3)   Litigiul este examinat, de regulă, în şedinţă închisă. Examinarea litigiului în şedinţă 

deschisă se permite numai cu încuviinţarea ambelor părţi. 

(4)   Traducerea documentelor este asigurată de părţi. Acestea pot conveni asupra limbii de 

lucru în proces. 

(5)   Dezbaterile arbitrale se consemnează în încheierea şedinţei/procesul-verbal al ședinței. 

Orice dispoziţie a instituţiei arbitrale va fi consemnată în încheiere/proces-verbal şi va fi 

motivată. 

(6)   Părţile au dreptul să ia cunoştinţă de conţinutul încheierii/procesului-verbal al ședinței şi 

al tuturor actelor din dosar. 

(7)   Supraarbitrul stabileşte ordinea audierilor şi conduce dezbaterile, îndeplinind funcțiile de 

președinte a ședinței. 

(8)   După dezbateri orale, arbitrajul ia hotărîri. 

(9)   Arbitrajul poate lua hotărîre în cauza arbitrală în bază de înscrisuri, documente şi de alte 

dovezi scrise, prezentate de părţi, fără dezbateri orale ale cauzei, dacă aşa au prevăzut 

părţile sau dacă ele au renunţat la dezbateri orale. 

(10) Participanții la proces pot lua cunoștință de materialele dosarului, să facă extrase, copii, 

de a face recuzări, să prezinte probe, să participe la examinarea de probe, de a pune 

întrebări altor participanți la proces, să-și prezinte în scris și oral explicații, să formuleze 

cereri, să-și prezinte argumentele și considerentele asupra tuturor chestiunilor ce apar în 

procesul de discuții, de a obiecta împotriva cererilor, argumentelor și considerentelor 

celorlalți participanți, să atace hotărârile de arbitraj în modul stabilit de legislație. 
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Articolul 26.   Întreruperea dezbaterilor arbitrale 

(1) La necesitate, la solicitarea părților sau din proprie inițiativă a componenței arbitrajului, 

dezbaterile arbitrale cazului pot fi amânate prin anunțarea unei pauze de arbitraj. 

Întreruperea dezbaterilor se face prin încheiere în care se indică data și locul desfășurării 

următoarei ședințe. 

(2) Arbitrajul BVM poate anunța o întrerupere din proprie inițiativă dacă: 

a) trebuie să prezinte dovezi suplimentare; 

b) n-au fost prezentate materialele necesare; 

c) reprezentanții părților nu s-au prezentat; 

d) a apărut necesitatea de a atrage un alt reclamant, pârât sau participant la proces; 

e) există și alte motive care nu permit examinarea disputei la această ședință. 

Articolul 27. Procesul-Verbal al ședinței 

(1) Dezbaterile arbitrale se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, iar în cazul 

desfășurării ședinței în lipsa secretarului ședinței de arbitraj - în încheierea întocmită de 

președintele ședinței de arbitraj. 

(2) Orice dispoziţie a arbitrului se consemnează în proces-verbal/încheiere şi va fi motivată. 

(3) Procesul-verbal/încheierea trebuie să cuprindă: 

a) componența arbitrajului, data și locul desfășurării dezbaterilor; 

b) numele, domiciliul sau reședința părților în cazul persoanelor fizice sau denumirea 

și adresa juridică  - în cazul persoanelor juridice; 

c) o scurtă descriere a desfăşurării şedinţei; 

d) cererile şi susţinerile părţilor; 

e) motivele măsurilor dispuse; 

f) dispozitivul; 

g) semnăturile arbitrilor. 

  

(4) Procesul-verbal se ține de secretarul ședinței, în cazul desemnării acestuia de către 

președintele ședinței. Părțile au dreptul să se familiarizeze cu conținutul procesului-verbal 

și ridice o copie de pe acesta. 

(5) Procesul – verbal/încheierea se redactează în termen de 5 zile de la terminarea şedinţei şi 

se semnează de preşedintele şedinţei şi de asistentul arbitral, dacă acesta a fost desemnat. 

Procesul – verbal poate fi întocmit şi de părţi care, la fel ca şi procesul-verbal integral, se 

semnează de preşedintele şedinţei şi asistentul arbitral. 

(6) După luarea de cunoştinţă de procesul-verbal, partea respectivă, în termen de 3 zile, poate 

formula obiecţii la acesta. Obiecţiile la procesul-verbal/încheiere de şedinţă se examinează 

de către preşedintele şedinţei de arbitraj care, poate chema partea care le-a formulat. 

Rezultatul examinării obiecţiilor, în caz de acceptare a lor, se formulează printr-o rezoluţie 

pe textul obiecţiilor, iar în caz de respingere - prin încheiere motivată. 

Articolul 28. Dreptul aplicabil 

(1) Arbitrajul BVM soluţionează litigiul în conformitate cu normele de drept pe care părţile le-

au ales ca fiind aplicabile fondului litigiului, stabilite în contract sau în alt acord al părţilor. 

(2) Arbitrajul BVM aplică normele de drept ale Republicii Moldova,  ale altor state, precum şi 

uzanţele comerciale în astfel de litigii. 

(3) Arbitrajul are dreptul să hotărască asupra competenţei sale de a decide asupra litigiului şi, 

în legătură cu aceasta, asupra validităţii convenţiei de arbitraj. Constatarea nulităţii 

contractului nu implică de plin drept nulitatea convenţiei de arbitraj inserate în contract. 

(4)  Decizia prin care arbitrajul se declară competent nu poate fi atacată în instanţă de judecată 

decît concomitent cu hotărîrea finală asupra fondului litigiului. 
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Capitolul VI. HOTĂRÂREA ARBITRALĂ 

Articolul 29. Hotărârea arbitrală 

(1) Procedura de arbitraj se încheie cu pronunțarea hotărârii arbitrale. 

(2) Dacă arbitrajul este compus din 3 arbitri, hotărîrea se ia cu majoritate de voturi. Dacă o 

opinie nu întruneşte majoritatea de voturi, cea a supraarbitrului prevalează. Arbitrul care 

face opinie separată asupra litigiului o anexează, invocînd motivele de rigoare. 

(3) Hotărârea pronunțată este precedată de deliberare în secret cu participarea personală a 

tuturor arbitrilor care trebuie să semneze această hotărâre. 

(4) Hotărîrea se remite părţilor în cel mult 10 zile de la pronunţare. 

(5) Hotărîrea arbitrală remisă părţilor are efectele unei hotărîri judecătoreşti definitive. 

Articolul 30. Forma şi conţinutul hotărîrii 

(1) Hotărîrea se emite în scris şi se semnează de toţi membrii Completului de arbitraj sau, 

după caz, de arbitrul unic, indicîndu-se motivul lipsei uneia dintre semnături. 

(2) Hotărîrea arbitrală trebuie să cuprindă: 

a) componența arbitrajului, data și locul desfășurării dezbaterilor; 

b) numele, domiciliul sau reședința părților în cazul persoanelor fizice sau denumirea 

și adresa juridică  - în cazul persoanelor juridice; 

c) referinţa la convenţia de arbitraj în al cărei temei s-a procedat la arbitraj; 

d) obiectul litigiului; 

e) motivele de fapt şi de drept ale hotărîrii, iar în cazul arbitrajului în echitate, 

motivele care stau la baza soluţiei; 

f) semnăturile arbitrilor; 

g) suma cheltuielilor și a taxei de arbitraj, precum și împărțirea acestora între părți; 

h)  alte prevederi. 

 

Articolul 31. Rectificarea, interpretarea şi completarea hotărîrii 

(1) La cererea oricărei părţi, Arbitrajul trebuie să ia o hotărîre de interpretare a dispoziţiilor din 

hotărîrea arbitrală în termen de 15 zile de la data recepţionăriii hotărîrii.  

(2) Greşelile tipografice, de calcul sau alte greşeli similare ori omisiuni din hotărâre pot fi 

rectificate, printr-o încheiere, la cererea oricărei părţi sau din oficiu de către arbitri, în 

termenul prevăzut de alin.(1), prin pronunțarea unei încheieri. 

(3) Hotărîrea de completare, hotărîrea de interpretare şi încheierea de corectare a greşelilor se 

dau cu citarea părţilor. Aceste acte fac parte integrantă a hotărîrii arbitrale. O parte poate 

solicita instanţei arbitrale rectificarea hotărârii arbitrale sau pronunţarea unei hotărâri 

adiţionale doar cu notificarea celeilalte părţi. 

(4) Părţile nu pot fi obligate la plata cheltuielilor de completare, interpretare sau corectare a 

hotărîrii arbitrale. 

Articolul 32.  Contestarea hotărîrii arbitrale 

(1) Hotărârea arbitrală poate fi contestată de către o parte prin depunerea unei cereri de 

revocare a hotărârii judecătorești competente în termen de trei luni de la data primirii 

hotărârii arbitrale de către această parte. 

(2) Instanța de judecată poate emite o hotărâre privind anularea integrală sau parțială a 

hotărârii arbitrale sau respingerea cererii de anulare a hotărârii arbitrale în conformitate cu 

codul de Procedură Civilă al Republicii Moldova. 

(3) Procedura de contestare a hotărârii arbitrale este reglementată de codul de Procedură 

Civilă al Republicii Moldova. 
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Articolul 33. Încetarea procedurii arbitrale fără pronunţarea unei hotărîri arbitrale 

(1) Procedura arbitrală se încheie odată cu pronunţarea hotărîrii arbitrale finale sau cu emiterea 

încheierii de încetare a procedurii arbitrale de către Arbitrajul BVM în conformitate cu 

alin.(2). 

(2) Arbitrajul BVM pronunţă Încheierea de încetare a procedurii arbitrale în cazul în care: 

a) reclamantul îşi retrage pretenţiile, cu excepţia cazului cînd pîrîtul ridică obiecţii; 

b) părţile au convenit asupra încheierii procedurii arbitrale; 

c) părţile sau una din părţi nu au achitat taxele şi alte cheltuieli arbitrale în termenii 

stabiliţi. 

(3) Mandatul Arbitrajului BVM se încheie odată cu încetarea procedurii arbitrale. 

(4) Pronunţarea unei încheieri de încetare a procedurii arbitrale nu privează reclamantul de 

dreptul de a se adresa Arbitrajului BVM cu o nouă cerere de arbitrare potrivit dispoziţiilor 

generale. 

Articolul 34. Executarea hotărîrii arbitrale 

(1) Hotărîrea Arbitrajului BVM este definitivă şi trebuie executată de către partea, împotriva 

căreia a fost luată hotărârea, benevol și imediat, sau în termenul stabilit de hotărâre. 

(2) Hotărîrea arbitrală neexecutată benevol în termenul stabilit este pasibilă de executarea 

silită, în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova, cu tratatele 

internaţionale la care Republica Moldova este parte şi legislaţia în vigoare a statului în care 

hotărîrea urmează a fi executată. 

Articolul 35. Cheltuielile arbitarle 

(1) Cheltuielile arbitrale pot cuprinde: taxa de înregistrare, taxa de arbitrare, cheltuielile de 

administrare a probelor, de traducere a actelor şi a dezbaterilor, cheltuielile de deplasare a 

părţilor, arbitrilor, martorilor, experţilor şi consilierilor şi alte cheltuieli necesare de 

arbitrare a litigiului. 

(2) Taxa de arbitrare remunerează serviciile prestate de Arbitrajul BVM în organizarea şi 

desfăşurarea arbitrajului. 

(3) Cheltuielile arbitrale se stabilesc şi se plătesc conform normelor privind taxele şi 

cheltuielile arbitrale, aprobate de Consiliul Bursei de Valori a Moldovei, care constituie 

parte integrantă a prezentului Regulament. 

(4) Dacă taxa de arbitrare şi celelalte cheltuieli arbitrale nu se plătesc conform acestor Norme, 

nu se va da curs cererii respective sau procedurii arbitrale. 

(5) Cheltuielile arbitrale se suportă potrivit înţelegerii dintre părţi. 

(6) În lipsa unei asemenea înţelegeri, cheltuielile arbitrale se suportă de partea care a pierdut 

litigiul, integral, dacă cererea de arbitraj este admisă în totalitate. Dacă cererea de arbitraj 

este admisă în parte, taxa de arbitrare va fi distribuită prin raportare la pretenţiile admise. 

Arbitrajul BVM va acorda celelalte cheltuieli în măsura în care va aprecia că sînt 

justificate. 

Articolul 36. Depozitarea documentelor 

(1) Arbitrajul BVM depozitează şi păstrează dosarul în arhivele sale în conformitate cu 

legislația în vigoare a RM. 

(2) La cererea instanţei de judecată se pun la dispoziţie copiile materialelor din dosar conform 

prevederilor Codului de procedură civilă al RM. 

 

 

http://weblex.md/item/view/id/edaab4a7a7607783f8b9363b67d2f12d
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Articolul 37. Dispoziții final 

(1) Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării de către Consiliul BVM. Din 

momentul intrării în vigoare a prezentului Regulament Regulamentul Comisiei de Arbitraj 

a Bursei de Valori a Moldovei, aprobat de Consiliul Bursei la 21 februarie 2001 (Proces-

verbal nr.2/01) se abrogă. 

(2) Anexele prezentului Regulament: 

a) Anexa № 1. Textul recomandat al clauzei compromisorii; 

b) Anexa № 2. Normele privind calcularea și perceperea taxelor și cheltuielilor de 

arbitraj. 
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Anexa № 1 al Regulamentului de organizare și  

funcționare al Arbitrajului pe lângă Bursa de Valori a Moldovei 

Textul recomandat al clauzei compromisorii 

 

Litigiile și dezacordurile care pot apărea între părți în legătură cu acest contract urmează a fi 

transmise spre examinare Arbitrajului Bursei de Valori din Moldova. Dreptul material aplicabil 

prezentului Contract este dreptul Republicii Moldova. Hotărârea Arbitrajului BVM este 

definitivă și obligatorie pentru ambele părți 
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Anexa № 2 al Regulamentului de organizare și  

funcționare al Arbitrajului pe lângă Bursa de Valori a Moldovei 

 

 

NORMELE PRIVIND CALCULAREA ŞI PERCEPEREA TAXELOR ȘI 

CHELTUIELILOR ARBITRALE 

 

Secţiunea 1 Noţiunile şi termenii utilizaţi 

1. Noţiunile şi termenii utilizaţi în prezentele norme se definesc astfel: 

Taxa de arbitrare - constituie taxa, achitată de reclamant pentru fiecare cerere de arbitraj 

primită spre examinare de Arbitrajul BVM, destinată pentru acoperirea cheltuielilor legată cu 

soluţionarea ei şi include taxa administrativă şi onorariul. 

Taxa administrativă - constituie o parte din taxa de arbitrare, destinată acoperirii 

cheltuielilor pentru organizarea şi conducerea procedurii arbitrale, inclusiv cheltuieli pentru 

activitatea Arbitrajului BVM. 

Onorariul - o parte din taxa de arbitrare destinată remunerării muncii persoanelor 

implicate în examinarea şi soluţionarea cererilor. 

Cheltuieli suplimentare ale procedurii arbitrale – cheltuielile, ce apar pe parcursul 

procedurii arbitrale în legătură cu examinarea dosarului (cheltuieli pentru efectuarea expertizei, 

pentru traducerea actelor sau dezbaterilor, cheltuieli de citare sau comunicare de acte de procedură 

prin poştă rapidă, cheltuielile de deplasare ale arbitrilor, martorilor etc.) 

Cheltuielile părţilor - cheltuielile suportate separat de fiecare parte în legătură cu apărarea 

intereselor sale în faţa Arbitrajului BVM (deplasarea reprezentanţilor, onorariile avocaţilor etc.), 

cu excepţia celor indicate mai sus. 

 

Secţiunea 2 Determinarea valorii acţiunii 

2. Reclamantul este obligat să stabilească în cerere valoarea exprimată în bani a obiectului ei 

chiar şi în cazurile când nu formulează pretenţii băneşti. 

3. Valoarea obiectului acţiunii se stabileşte de regulă astfel: 

a) în cererile privind pretenţii băneşti, la suma pretinsă; 

b) în cererile privind constatarea dreptului de proprietate sau altor drepturi reale asupra unor 

bunuri, la valoarea acelor bunuri din momentul depunerii cererii; 

c) în cererile de constatare a valabilităţii, încheierii, modificării, completării, interpretării, 

sau declarării rezilierii, rezoluţiunii sau nulităţii contractului, la valoarea obiectului contractului 

contestat. 

d) în cererile privind obligaţia de a face sau de a nu face, la valoarea indicată de reclamant. 

4. În cererile cu mai multe capete, valoarea fiecărui capăt trebuie stabilită în mod separat. 

Valoarea obiectului acţiunii se stabileşte la suma totală a capetelor de cerere. 

5. Dacă reclamantul nu a stabilit sau a stabilit inexact valoarea obiectului cererii, Arbitrajul 

BVM, din oficiu sau la cererea pârâtului stabileşte această valoare pe baza datelor privitoare la 

obiectul cererii. 

6. Dacă prin cererea de arbitraj se pretind penalităţi sau dobânzi de întârziere, suma acestora 

se cumulează cu valoarea celorlalte pretenţii băneşti în vederea taxării, de la data când încep să 

curgă şi până la data introducerii cererii, sau a majorării ei pe parcurs cu atare pretenţii. 

Secţiunea 3 Taxa de arbitrare 
7. Taxa de arbitrare se calculează după cum urmează: 

Valoarea obiectului  

acţiunii (în lei, MD): 

Taxa arbitrală 

(în lei, MD): 

- pînă la 50000  - 3000  

- între 50001 şi 100000  - 8000 + 1 % pentru ceea ce depăşeşte 50000 

- între 100001 şi 500000  - 15000 + 0,5% pentru ceea ce depăşeşte 100000 

- între 500001 şi 1000000  - 30000 + 0,2% pentru ceea ce depăşeşte 500000  

- peste 1000000  - 50000 + 0,01%  pentru ceea ce depăşeşte 1000000  

8.Cererile pentru constatarea existenţei sau inexistenţei unui fapt juridic sau unui drept, se 
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taxează cu taxă arbitrală minimă. Luând în consideraţie valoarea şi complexitatea litigiului, 

precum şi alte circumstanţe relevante, cum ar fi utilizarea excesivă a timpului şi а cheltuielilor de 

arbitrare, preşedintele Arbitrajului BVM este în drept prin încheiere să majoreze cuantumul taxei 

arbitrale. 

 

Secţiunea 4 Modalitatea achitării taxei arbitrale. 

9. Dacă valoarea obiectului cererii este exprimată în altă valută străină (valute străine), taxa 

arbitrală se calculează pe baza parităţii dintre această valută (aceste valute) şi leu la data 

introducerii cererii de arbitrare, potrivit cursului stabilit de Banca Naţională a Moldovei la această 

dată şi se plăteşte în lei MD. 

10. Taxa de arbitrare se achită integral la depunerea cererii de arbitraj sau, după caz a altor 

cereri care se taxează. La cerere se anexează şi dovada plăţii. Dovada plăţii se poate prezenta şi în 

cadrul unui termen stabilit de secretarul Arbitrajului BVM, dar nu mai târziu de 5 zile de la data 

înregistrării cererii. 

11. Dacă plata taxei de arbitrare nu se face odată cu introducerea cererii sau în termenul 

prescris în acest scop, cererea de arbitraj se restituie reclamantului. 

12. Odată cu majorarea cuantumului cerinţelor acţiunii arbitrale se majorează proporţional şi 

taxa arbitrală care urmează a fi achitată de reclamant. În caz de neplată a taxei arbitrale 

suplimentare cererea de majorarea a cuantumului pretenţiilor din acţiunea se lasă fără examinare. 

 

Secţiunea 5 Onorariile 
13. Suma destinată achitării onorariilor Arbitrilor, constituie 50% din taxa de arbitrare şi se 

distribuie proporţional numărului de Arbitri care au participat la deliberare şi pronunţarea 

hotărârii. În cazul în care Completul arbitral constituit va împuternici unul din arbitri să redacteze 

hotărârea motivată, atunci onorariul acestuia se va mări cu un surplus de 10 % la cota, ce i se 

revine din taxa arbitrală încasată, proporţional fiind micşorate cotele celorlalţi arbitri.  

14. Plata onorariilor se face prin intermediul „Bursei de Valori a Moldovei” S.A. sau 

organizaţiei acreditate din partea acesteia, la finalizarea litigiului, după pronunţarea şi redactarea 

hotărârii arbitrale, în baza încheierii preşedintelui Arbitrajului BVM. 

15. Orice înţelegere între parte şi Arbitru cu privire la onorarii este nulă. 

 

Secţiunea 6 Taxa administrativă 

16. Taxa administrativă constituie 50% din taxa de arbitrare, din care 20% au menirea de a 

acoperi cheltuielile de gestionare şi administrare a Arbitrajului, inclusiv reminerarea muncii a 

secretarului Arbitrajului BVM,  iar 30% constituie venit al „Bursei de Valori a Moldovei” S.A. 

 

Secţiunea 7 Reducerea taxei de arbitrare 
17.Taxa arbitrală se reduce cu 25% în cazul în care litigiul este soluţionat de un arbitru unic.  

18.Dacă procedura arbitrală încetează în legătură cu renunţarea reclamantului la pretenţiile 

sale până la prima şedinţă, taxa arbitrală se reduce cu 75% din cuantumul ei. 

19.Atunci când Arbitrul sau Completul arbitral pronunţă o hotărâre prin care se constată 

incompetenţa arbitrajului, taxa arbitrală se reduce cu 50% din cuantumul ei. 

20.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. În alte cazuri de reducere a pretenţiilor taxa arbitrală achitată nu se restituie. 

21.Taxa arbitrală minimă este ireductibilă. 

22.În cazurile prevăzute mai sus ale prezentului articol, indicaţia privind restituirea diferenţei 

de taxe urmează a fi înscrisă în hotărâre sau în încheierea privind încetarea procesului. În cazul 

încetării procesului până la formarea completului de arbitri, încheierea privind restituirea 

diferenţei de taxe se adoptă de către Preşedintele Arbitrajului BVM. 

23.Reducerea taxei arbitrale se aplică doar la cererea persoanei interesate şi nu poate fi 

cumulată, fiind aplicată doar pentru unul din motivele nominalizate mai sus. 

24.În cazul în care instanţa judecătorească desfiinţează hotărârea arbitrală, taxa arbitrală nu se 

restituie. 
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Secţiunea 8 Taxarea cererii reconvenţionale 
25.Cererea reconvenţională şi alte cereri de acest gen se taxează întocmai ca şi cererea 

principală. 

Secţiunea 9 Distribuirea taxei de arbitrare între părţi 

26.Dacă părţile nu au convenit altfel, taxa de arbitrare este pusă pe seama părţii împotriva 

căreia a fost emisă hotărârea Arbitrajului BVM, cu excepţia cazurilor când acţionează alte reguli 

sau este stabilit altfel în hotărârea arbitrală. 

27.Dacă acţiunea a fost admisă în parte, taxa de arbitrare este atribuită pârâtului proporţional 

mărimii pretenţiilor satisfăcute şi reclamantului - proporţional părţii de pretenţii respinse. 

28.Părţile litigante pot conveni asupra unei alte modalităţi de suportare a cheltuielilor 

arbitrale. 

Secţiunea 10 Cheltuielile suplimentare 

29. Arbitrajul BVM poate obliga ambele părţi sau una din ele să avanseze acoperirea 

cheltuielilor suplimentare în legătură cu derularea procedurii arbitrale (traduceri, consultări, 

serviciile acordate de experți etc.). Avansarea acestor cheltuieli poate fi în special solicitată părţii 

litigante, care a făcut un demers despre necesitatea efectuării unor acţiuni pentru soluţionarea 

litigiului ce ar putea duce la asemenea cheltuieli, dacă demersul va fi considerat întemeiat. 

30.Dacă taxele respective nu se achită conform prevederilor prezentelor Norme, nu se va da 

curs cererii sau procedurii arbitrale. 

31.Lista arbitrilor se remite părţilor litigante, fără plată. 

 

Secţiunea 11 Cheltuielile părţilor 

32.Fiecare parte suportă cheltuielile legate cu apărarea intereselor sale în faţa Arbitrajului 

BVM (deplasarea reprezentanţilor, onorariile avocaţilor etc.). 

33.Cheltuielile suportate de partea în favoarea căreia a fost emisă hotărârea în legătură cu 

apărarea intereselor sale în Arbitrajul BVM pot fi atribuite părţii adverse în măsura în care 

arbitrajul le va recunoaşte întemeiate şi raţionale. 

 

Secţiunea 12 Reexaminarea taxei arbitrale 
34.Părţile litigante pot formula cerere de reexaminare a taxei arbitrale pentru motive de 

neconformitate ale acesteia cu prezentele Norme. 

35.Cererea de reexaminare se va soluţiona fără citarea părţilor, prin încheiere, de Preşedintele 

Arbitrajului BVM, dacă cererea este depusă înainte de numirea Arbitrului sau constituirea 

Completului arbitral. 

36.Încheierea pronunţată potrivit pct. 35 al prezentelor Norme, este definitivă şi nu este 

supusă nici unei căi de atac. 

 

Secţiunea 13 Dispoziţii finale 

37.Prezentele Norme constituie parte integrantă a Regulamentului de organizare și 

funcționare al Arbitrajului pe lângă Bursa de Valori a Moldovei şi se aplică începând cu data 

aprobării de către Consiliul BVM. 

 

 


