
CERERE SOLUȚIONARE CONFLICT - ONLINE 
Valabil sub condiția ca o singură persoană, parte în conflictul juridic, să completeze și certifice conținutul.  Documentul poate fi utilizat fără nici o 
altă formalitate. Întreaga răspundere pentru corectitudinea informațiilor revine celui care completează formularul. 

                    
                              Nr. / Data dosar:  
 

IMPORTANT. NU EXISTĂ UN REGULAMENT SEPARAT DE JURISDICȚIE. VA RUGAM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE 
INSTRUCȚIUNILE DE LA ÎNCEPUTUL FIECĂREI SECȚIUNI.

Persoana care completează acest formular: 
-declară că se prezintă sub identitatea adevărată, și de asemenea, dacă este cazul, prezintă sub identitatea adevărată persoana / persoanele 
pentru care completează formularul.
-declarară că toate informațiile furnizate sunt corespunzătoare a adevărului, inclusiv cele din eventuala sesiune video de la înregistrare 
-datele introduse sau modificate sunt date corespunzătoare adevărului, și pot fi utilizate în scopul de a produce consecințe juridice
-toate probele utilizate, sunt acte sau prezintă fapte certe și pot fi utilizate în vederea producerii de consecințe juridice

ALEGEȚI MODALITATEA DE COMUNICARE ÎN PROCEDURĂ

Corespondență poștală                                                                                          Corespondență electronică validă

Documente justificative. La formularul de cerere trebuie anexate înscrisurile relevante în copie certificata sub semnătură cu originalul documentului 
pe fiecare pagină. Cu toate acestea, acest lucru nu va împiedica sa prezentați și alte probe în cursul procedurii. Partea adversă va primi direct din 
partea dvs. o copie după formularul de cerere și, dacă este cazul, după documentele justificative pe care le folosiți în procedură. Pârâtului va putea 
răspunde cererii dvs.în termen de 10 zile prin completarea formularului de răspuns. După trecerea a cel puțin 15 zile de la expedierea 
documentelor către Pârât, întreaga documentația (chiar fără formularul de răspuns al Pârâtului, o veți expedia către noi. 

                                                           Formular 22C-ARON 
                             Arbitru Unic dr. ULICI Claudiu-Octavian; arbitru@ulici.ro
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PĂRȚILE.

Reclamant. Partea care ridică pretențiile                                     Pârât. Partea față de care se ridică pretențiile 
Nume / prenume                                                                          Nume / prenume

Domiciliul / reședința / email   Domiciliul / reședința / email

CNP / identificare (se indică numărul și actul oficial de              CNP / identificare (se indică numărul și actul oficial de
identificare, care se atașează                                                     identificare, care se atașează 
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        COMPETENȚA NOASTRĂ. 
Orice litigiu decurgând din, sau în legătură cu litigiul descris mai jos, se va soluționa prin arbitraj organizat de dr. Ulici 
Claudiu Octavian, în conformitate cu regulile de procedura arbitrală incluse în formulare. Hotărârea este definitivă și 
obligatorie și poate fi pusă în executare prin intermediul unui executor judecătoresc. Onorariul de arbitraj va fi de 10 % 
din valoare totală a pretențiilor, sau dacă litigiul nu poate fi evaluat în bani, va fi stabilit de arbitru în funcție de 
activitatea depusă și se va imputa prin hotărârea arbitrală, celui/celor care vor cădea din pretenții. Onorariul  se va 
încasa de către petent și vira arbitrului unic în termen de 2 zile lucrătoare de la data încasării efective, în tot sau în 
parte. Arbitrul unic va fi organizatorul procedurii, sau persoana desemnată de acesta.

Prin prezenta sunt de acord ca litigiul descris în prezenta să fie arbitrat conform regulilor din prezentul. cu clauza de 
arbitraj de mai sus și invit partea adversă la acordul prin formularul de răspuns.   

Dacă este cazul, indicați separat înțelegerea de a vă arbitra noi litigiu (compromisul)

Există convenție arbitraj din data de                                                                                     pe care o atașez în copie la prezentul. 
  

mailto:arbitru@ulici.ro?subject=Arbitraj%20dr.%20ULICI
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OBIECTUL CERERII
Domeniul de aplicare: Rețineți faptul ca procedura noastră cu privire la soluționarea online a conflictelor de natură juridică are un domeniu de 
aplicare limitat. Cererile acceptate, sunt în principal cele privind creanțele certe, lichide și exigibile constând în obligații de plată a unor sume de 
bani care rezultă dintr-un contract, regulament sau alt înscris. Acceptăm să judecăm și orice alte cereri care pot fi deduse arbitrajului, în măsura în 
care acestea se pretează unei proceduri electronice. Avem dreptul de a refuza fără motivare, orice cerere, atunci când considerăm că aceasta nu 
se pretează soluționării online, este ofensatoare, sau nu prezintă suficiente garanții ale identității părților și existenței litigiului.  

Pentru cererile evaluabile în bani vă rugam să precizați exact penalitățile de întârziere și modalitatea de calcul. În cazul în care solicitați restituirea 
cheltuielilor de judecata (de exemplu, cheltuieli cu  onorariile avocaților, cheltuieli cu notificarea sau comunicarea documentelor etc.), precizați 
acest lucru.

Solicităm să dispuneți obligarea părții adverse la:

Și penalizări de / dobânzi 

Cu cheltuieli de judecată de 
Constând în :

  

Continuare pagina alba, dacă este cazul 
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CONFLICTUL 
Starea de fapt și de drept: Motivați cererea, explicând, de exemplu, ce s-a întâmplat, unde și când. Nu vă solicităm încadrarea în drept a cererii 
dvs.

Continuare pagina alba, dacă este cazul 

4



22C-ARON p. 3/322C-ARON p. 3/3

PROBAȚIUNE
Indicați dovezile în susținerea cererii dvs. Pentru martori specificați numele și prenume, datele contact, adresă email, altele. Indicați pe scurt 
înscrisurile pe care doriți sa le aduceți în sprijinul cererii dvs. și specificați care aspect al cererii dvs. este susținut de fiecare dintre dovezi. Adaugați 
la formular documentele justificative relevante.

Dezbaterea orala. Procedura noastră este în principal o procedura scrisa. Cu toate acestea, în acest formular sau într-o etapa ulterioara, puteți 
solicita organizarea unei dezbateri orale online. Tribunalul arbitral poate sa hotărască în favoarea desfășurării unei dezbateri orale, dacă aceasta 
este considerata necesara în vederea garantării unei instrumentari corecte a cauzei, sau poate sa o refuze, având în vedere circumstanțele în care 
se desfășoară cauza, fără a fi obligat să motiveze decizia sa. 

Doriți sa aibă loc o dezbatere orala.                DA               NU  

În caz afirmativ precizați mai jos motivele:

Continuare pagina alba, dacă este cazul 
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 DECLARAȚII. DATA ȘI SEMNĂTURA 
Sub sancțiunea legală de mărturie mincinoasă, declar că am examinat informațiile de pe acest formular și, din cunoștințele mele acestea sunt 
adevărate, corecte, complete și furnizate cu bună-credință. De asemenea, certific că sunt persoana beneficiarul efectiv al procedurii  (sau sunt 
autorizat să semneze pentru persoana care este beneficiarul efectiv) și folosesc acest formular în scopurile prevăzute de lege pentru o astfel de 
procedură. Prin prezenta, solicit Tribunalului Arbitral sa pronunțe o hotărâre împotriva părții adverse conform  cererii mele. 

Verificați dacă este scris lizibil numele dvs. ți dacă ați semnat și datat cererea în încheiere

Întocmită la (locul):

Data

Numele Reclamantului scris olograf 

Numele reprezentantului scris olograf (dacă este cazul)

Certific că am capacitatea de a semna pentru persoana identificată ca Reclamant în acest formular.

                                                                                                                       Semnătura mai jos
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Semnează aici

AVERTISMENT:  © Materialul constituie obiect al dreptului de autor, conform LEGII nr. 8 din 1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe,  iar autorul are 

dreptul de a decide dacă, în ce mod și când va fi adus textul la cunoștința publică, dreptul de a pretinde respectarea integrității textului și de a se opune oricărei 

modificări, precum și oricărei atingeri aduse acestuia, solicitând despăgubiri, dacă este cazul.
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