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Clauza de mediere recomandată:
“Orice litigiu decurgînd din sau în legătură cu acest contract, inclusiv
referitor la încheierea, executarea ori desfiinţarea lui, pînă la soluţionarea
lui pe cale judiciară sau arbitrală se va transmite spre soluţionare prin mediere la Asociatia Romana de Franciza.”
Sau
“Dacă, în caz de litigiu din sau în legătură cu prezentul contract, părţile vor
încerca să-l soluţioneze pe calea medierii organizată de Asociatia Romana
de Franciza, o asemenea procedură se va desfăşura în conformitate cu Regulamentul Asociatiei Romane de Franciza cu privire la procedura de mediere”.

Clauza compromisorie recomandată de Camera Europeana de Comerţ Industrie şi
Franciza a României pentru a fi inclusă în contractele de franciza.
“Orice litigiu decurgand din sau in legatura cu acest contract, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea, executarea sau desfiintarea lui, se va solutiona prin arbitraj comercial organizat de Camera Europeana de Comert
Industrie si Franciza in conformitate cu Regulile de procedura arbitrala ale acestei Camere.
Hotararea arbitrala este definitiva si obligatorie.”
In cazul in care se furnizeaza produse, executa lucrari sau presteaza servicii numai pe baza de factura fiscala –
deci fara incheierea unui contract – se va specifica pe fiecare factura fiscala scadenta platii si clauza de arbitraj
prinmentionarea urmatorului text:
“Termenul de plata este de _______ zile. Orice litigiu, nerezolvat pe cale amiabila, se solutioneaza prin arbitrajul
comercial organizat de CECIF”.
- Model COMPROMISUL
Acest act se încheie între părţi în situaţia în care contractul nu conţine clauza compromisorie.
“ Subsemnaţii:
1. …………………………………………………………………………
(numele/denumirea; numele reprezentanţilor legali; domiciliu/sediu; număr de înmatriculare la Registrul
Comerţului; număr de telefon, telex, fax), denumită în continuare Partea 1, şi
2. …………………………………………………………………………
(numele/denumirea; numele reprezentanţilor legali; domiciliu/sediu; număr de înmatriculare la Registrul Comerţului; număr de telefon, telex, fax), denumită în continuare Partea 2, constatăm că între noi a intervenit un litigiu izvorât din contractul nr…..... din …………., litigiul având următorul obie
ct:……………………………………………………………………………………………………………
Partea 1 pretinde că……………………………………………………… (expunerea pe scurt a pretenţiilor)
Partea 2 susţine că……………………………………………………… (expunerea pe scurt a obiecţiilor).
Subsemnaţii convenim ca acest litigiu să fie soluţionat prin arbitrajul Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional
de pe lângă Camera de Europeana de Comerţ Industrie si Franciza, în conformitate cu Regulile de procedură
arbitrală ale Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional, în vigoare,.
Încheiat în dublu exemplar, la…………………………………………………………,
astăzi…………………………
Semnătura părţii 1*,
Semnătura părţii 2*, ”

