CURS ARBITRAJ
Brașov, 13-15 Decembrie 2019
Vă înaintăm prin prezenta ofertă propunerea de colaborare în domeniul formării profesionale cu scopul
înscrierii reprezentanților entității dumneavoastră la cursul de instruire cu tema: „ARBITRAJ”.
Despre noi:
Focus Training este un partener de încredere în domeniul formării profesionale, capabil să asculte, să
înțeleagă și să ofere cele mai rapide și bune soluții de training, adaptate nevoilor dumneavoastră de
formare. Organizăm, la nivel național, cursuri, seminarii și conferințe dedicate dezvoltării personale și
profesionale. Avem o bogată experiență în acest domeniu și punem accent, de fiecare dată, pe calitate și
performanță. Traineri de top, tematici de actualitate, soluții practice, locații atent selectate, prețuri
corecte, atmosferă profesionistă, prietenoasă și deschisă, acestea sunt doar câteva dintre avantajele
participării la evenimentele noastre.
Scopul cursului:
• Acest curs are scopul de a prezenta modul în care se desfăşoară arbitrajul ca metodă alternativă de
soluţionare a disputelor, organizarea arbitrajului, procedura propriu-zisă a arbitrajului, aspecte
specifice arbitrajului în domeniul construcţiilor, precum şi procedura de executare a hotărârilor
arbitrale (inclusiv recunoaşterea acestora, după cum poate fi cazul).
Obiectivele cursului:
La sfârșitul cursului, participanții vor putea:
- să identifice şi să aplice în mod corect cerinţele legale şi/sau contractuale privind procedura arbitrală;
- să identifice etapele procedurii arbitrale şi efectele nerespectării acestora;
- să identifice şi să pregătească documentele necesare;
- să îşi exercite în mod corespunzător, în corelaţie cu cerinţele contractuale şi legale, drepturile şi
obligaţiile;
- să aplice în mod corespunzător Regulile de procedură arbitrală;
- să identifice condiţiile privind punerea în aplicare a deciziilor sau hotărârilor obţinute;
- să aplice normele juridice în activitatea practică din domeniul vizat;
- să aprecieze corect diverse situaţii în baza cunoştinţelor obţinute;
- să îşi dezvolte capacitatea de a lua decizii la nivele operaţionale şi tactice.

Page 1 of 5

Tematica propusă:
A. INFORMAȚII GENERALE:
1. Ce este arbitrajul:
- Arbitrajul şi alte metode alternative de soluţionare a disputelor;
- Natura Arbitrajului (efecte);
- Reglementare naţională a arbitrajului;
- Reglementare internaţională a arbitrajului (documente relevante).
2. Tipuri de arbitraj.
3. Convenţia arbitrală:
- Clauza compromisorie şi compromisul;
- Condiţii;
- Efecte;
- Existenţa mai multor convenţii arbitrale.
4. Procedură pre-arbitrală:
- Cerinţe contractuale;
- Cerinţe legale;
- Medierea:
o Noţiuni generale;
o Medierea şi contractele de antrepriză pentru lucrări de construcţii;
o Medierea şi contractele administrative:
▪ Drepturile şi obligaţiile părţilor;
▪ Obligaţiile mediatorului.
o Punerea în executare a acordului de mediere.
- Adjudecarea (contracte tip FIDIC);
- Aspecte specifice arbitrajului după o procedură prealabilă;
- Aspecte specifice arbitrajului în care este implicată o autoritate publică.
B. PROCEDURA ARBITRALĂ:
5. Dispoziții preliminare:
- Definiţii;
- Principii;
- Notificări şi comunicări;
- Termene şi semnificaţia lor;
- Regulile de arbitraj:
o Aplicabilitate;
o Interpretare.
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6. Începerea procedurii arbitrale:
- Data începerii procedurii;
- Documentele părţilor:
o Cererea de arbitrare;
o Răspuns / Cerere reconvenţională;
- Taxa Arbitrală;
- Părţile şi reprezentanţii lor;
- Participarea terţilor;
- Conexiunea procedurilor.
7. Arbitrajul multi-parte şi „multi-level”.
8. Constituirea Tribunalului arbitral:
- Desemnarea şi numirea arbitrilor:
o Implicarea părţilor;
o Incidente cu privire la arbitrii numiţi;
- Recuzarea arbitrilor;
- Încetarea misiunii de arbitru;
- Înlocuirea arbitrilor.
9. Procedura în fața tribunalului arbitral:
- Administrarea procedurii. Regulile de procedură aplicabile;
- Încheierile tribunalului arbitral;
- Aspecte preliminare:
o Competenţa tribunalului arbitral;
o Locul arbitrajului;
o Limba arbitrajului;
o Legea fondului.
- Conferința privind administrarea cauzei;
- Calendarul arbitrajului;
- Cazuri de neîndeplinire a obligațiilor;
- Sanctiuni:
o Decăderi;
o Perimarea;
o Termenul arbitrajului. Caducitatea.
10. Depunerea memoriilor părților:
- Noţiuni;
- Termene;
- Condiţii de formă şi conţinut.
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11. Probele şi administrarea probelor:
- Înscrisuri;
- Martori;
- Experţi;
- Martori Experţi.
12. Măsuri provizorii sau asigurătorii:
- Condiţii;
- Autorităţi compentente;
- Executarea măsurilor asigurătorii.
13. Hotărâri / Sentinţe în procedura arbitrală:
- Tipuri de hotărâri;
- Pronunţarea hotărârilor;
- Conţinut;
- Efecte;
- Căi de atac;
- Îndreptarea erorilor / completarea hotărârilor;
- Înţelegerea părţilor.
14. Procedura arbitrului de urgenţă.
15. Procedura arbitrală simplificată.
16. Distribuţia cheltuielilor arbitrale.
C. RĂSPUNDEREA LEGALĂ A ARBITRILOR.
D. EXECUTAREA HOTĂRÂRILOR ARBITRALE:
- Executarea hotărârilor arbitrale naţionale;
- Recunoaşterea şi executarea hotărârilor arbitrale internaţionale.
E. MĂSURI DE EFICIENTIZARE A PROCEDURII ARBITRALE.
F. CONTROLUL TIMPULUI ŞI COSTURILOR.
G. EXERCIŢII PRACTICE, STUDII DE CAZ.

Trainer invitat: Specialist în Arbitraj.
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Costuri:
Taxa servicii instruire: 750 lei (nu se percepe TVA). Discount acordat pentru înscrierea mai multor
participanți.
*Include: mapă de lucru, suport de curs, pauze de cafea, diplomă de participare.
Taxa servicii cazare (opțional): 850 lei (TVA inclus). Bonus: cazare și mic dejun gratuite pentru
însoțitor.
*Include: cazare 2 nopți și pensiune completă pentru participantul la curs.
IMPORTANT: pentru mai multe persoane interesate, cursul se poate organiza și personalizat, în
condiții financiare avantajoase, la sediul dumneavoastră!

Informații detaliate privind activitatea firmei noastre găsiți pe site-ul www.focus-training.ro.
Totodată, vă aducem la cunoștință faptul că livrăm cursuri de instruire personalizate și pentru alte
teme. Dintre acestea, menționăm:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Controlul intern managerial și noutățile aduse de OSGG Nr. 600/2018.
Analiza și managementul riscurilor în entitățile publice.
Etică și integritate în entitățile publice.
Expert achiziții publice.
Management de proiect în domeniul construcțiilor.
Parteneriat Public-Privat.
Analiza cost-beneficiu.
Comunicare și managementul conflictelor.
Protecția datelor cu caracter personal - GDPR.

Vă stăm la dispoziție pentru a vă oferi tot suportul necesar organizării, în cele mai bune condiții, a
sesiunilor de instruire.

Cu stimă,
Cosmin Constantin
Managing Partner
0762.278.969
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