
 

 

Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Iași  
B-dul Carol I nr. 27, Dealul Copou, Iași 700507 

CIF: RO3422492, Cont bancar: RO73BRDE240SV08357962400, BRD-GSG Iași 
Tel.: 0374 462 462, Fax: 0374 462 463, E-mail: arbitraj@cciasi.ro, Web: www.arbitraj.cciasi.ro 

Pag.  
1 din 1 

 

TAXELE DE ARBITRAJ 
 
Taxele arbitrale se percep de către Camera de Comerţ şi Industrie Iaşi, în funcţie de valoarea obiectului 
cererii de arbitraj. 
La taxele de mai jos se adaugă TVA. 
 

Taxă de înregistrare dosar 100 lei 

TAXE ARBITRAJ INTERN 

VALOAREA OBIECTULUI CERERII TAXĂ DE ARBITRAJ 

până la 1.000 lei 350 lei 

între 1.001 lei și 2.000 lei 350 lei + 6% din ce depășește 1.000 lei 

între 2.001 lei și 5.000 lei 450 lei + 2% din ce depășește 2.000 lei 

între 5.001 lei și 10.000 lei 500 lei + 2% din ce depășește 5.000 lei 

între 10.001 lei și 50.000 lei 550 lei + 1% din ce depășește 10.000 lei 

peste 50.001 lei 650 lei + 1% din ce depășește 50.000 lei 

În cazul cererilor neevaluabile în bani, cuantumul taxei de arbitraj este de 500 lei. 

TAXE ARBITRAJ INTERNAŢIONAL 

VALOAREA OBIECTULUI CERERII TAXĂ DE ARBITRAJ 

până la 50.000 € 5%, dar nu mai puțin de 400 € 

între 50.001 € și 100.000 € 2.000 € +3% pentru ceea ce depășește 42.000 € 

între 100.001 € și 500.000 € 3.300 € +2% pentru ceea ce depășește 83.000 € 

între 500.001 € și 1.000.000 € 10.000 € +1% pentru ceea ce depășește 15.000 € 

între 1.000.001 € și 2.000.000 € 14.200 € +0,5% pentru ceea ce depășește 830.000 € 

peste 2.000.001 € 18.350 € +0,3% pentru ceea ce depășește 1.665.000 € 

ALTE TAXE 

Eliberarea de certificate privind situația unor litigii 
arbitrale 

10 lei 

Eliberarea de copii simple ale înscrisurilor aflate în 
dosarul arbitral 

0,25 lei/pagină 

Eliberarea de copii ale încheierilor sau hotărârilor 
arbitrale, cu mențiunea „conform cu originalul” 

1 leu/pagină 

Taxa pentru procedura de urgență  
este compusă din următoarele elemente: 

50 lei - taxă de înregistrare 
1.000 lei - taxa arbitrală în procedura de urgență 

Taxa pentru procedura simplificată 
este compusă din următoarele elemente: 

50 lei - taxă de înregistrare 
75% din taxa arbitrală stabilită potrivit tabelului de mai sus 

 
În cazul în care procedura arbitrală prevede plata unei cauțiuni, cuantumul acesteia se va stabili de către 
tribunalul arbitral ori, după caz, de către arbitrul de urgență, și nu poate depăși 10% din valoarea litigiului. 
În cazul litigiilor neevaluabile în bani, cuantumul cauțiunii nu poate depăși 1.000 lei. 


