CONFEDERAȚIA PATRONATUL ROMÂN

TRIBUNALUL PERMANENT DE ARBITRAJ INSTITUȚIONALIZAT

COMUNICAT DE PRESĂ
Confederația Patronatul Român și Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituționalizat are deosebita
onoare să vă invite miercuri, 25 mai 2016, ora 13.00, să asistați la festivitatea semnării
PROTOCOLULUI DE PARTENERIAT – ADERARE.
Protocolul are ca obiect:
- Protejarea şi promovarea activă a intereselor membrilor şi partenerilor celor două părţi semnatare;
- Realizarea de consultări periodice între parteneri, care să permită dezvoltarea relaţiilor între aceştia,
între membrii acestora şi partenerii lor, în interesul valorificării eficiente şi pe termen lung a colaborării;
- Promovarea şi susţinerea unor proiecte de acte normative, care au ca obiect îmbunătăţirea cadrului
juridic specific mediului de interes al celor două părţi;
- Acordarea de sprijin reciproc în susţinerea unor demersuri, făcute la nivelul autorităţilor publice centrale
sau locale, pentru crearea unui mediu propice de activitate şi eficienţă a iniţiativelor celor două părţi ;
- Participarea comună la promovarea şi derularea unor proiecte cu finanţare europeană, de formare
profesională a angajaţilor săi;
- Promovarea reciprocă a activităţilor şi proiectelor derulate precum şi a imaginii părţilor, cu ocazia
diferitelor evenimente organizate;
-

Oferirea de informaţii, date statistice şi studii referitoare la obiectul de activitate al părţilor, la cererea

membrilor acestora, în interesul stimulării relaţiilor dintre ei;
- Organizarea de seminarii, simpozioane conferinţe, evenimente ştiinţifice şi alte manifestări comune;
- Militarea pentru păstrarea unui echilibru de putere între societatea civilă şi guvernanţi, în sistemul actual
pluralist de luare a deciziei;
Evenimentul va fi organizat la sediul Confederației Patronatul Român situat în str. Luigii Galvanii,
nr. 17-19, Sector 2, București.
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Despre cele doua entitati:

Tribunalul Permanent de Arbitraj Institutionalizat este o jurisdictie alternativa la instanta de judecata statala,
privata, care functioneaza in mod permanent pe langa Asociatia de Arbitraj Institutionalizat, potrivit dispozitiilor art.
616 din Codul de Procedura civila. Tribunalul si-a deschis portile in septembrie 2014, fiind abilitat sa judece orice
disputa de natura civila, cu exceptia cazurilor prevazute de art. 542 din Codul de procedura civila. Hotararile
pronuntate de Tribunalul Permanent de Arbitraj Institutionalizat sunt definitive si obligatorii, beneficiaza de putere de
lucru judecat si au forta probanta a unui inscris autentic. Hotararea arbitrala nu poate fi supusa cailor de atac, ea
poate fi desfiintata numai prin actiune in anulare. Cauzele deduse spre solutionare Tribunalului Permanent de Arbitraj
Institutionalizat sunt judecate de arbitri profesionisti, care au dobandit aceasta calitate printr-un examen de verificare
a cunostintelor. Acestia sunt independenti si impartiali in indeplinirea atributiilor si raspund, in conditiile legii, pentru
prejudiciile provocate partilor. Pentru a fi eligibil fata de instanta statala de judecata, tribunalul a instituit o serie de
avantaje, precum: confidentialitate, celeritate, costuri reduse, procedura flexibila, posibilitatea data partilor de a-si
alege arbitrii. Totodata, partile beneficiaza de egalitate de tratament, respectarea dreptului de aparare si a principiului
contradictorialitatii.
Confederatia Patronatului Roman (CPR) reprezinta pentru membrii si partenerii sai, o platforma de lansare a
intereselor juridice, economice si sociale. Cu sprijinul Fondurilor Europene, Patronatul Român a devenit locul în care
se dă o iniţiere practică în antreprenoriatul si managementul performant al afacerilor şi unde cetatenii se implica în
onorabila misiune de stabilitate economică şi de asanare spirituală și morală a societății românești. În cadrul
Patronatului Român funcţionează Departamente de Consultanţă pentru accesarea de fonduri interne si/sau europene
la orice Minister, pus la dispoziţia organizaţiilor, partenerilor şi membrilor noștri de care au beneficiat numeroase
firme. În acest sens, CPR a derulat în mai multe judeţe, proiecte de reconversie, calificare şi recalificare profesională,
antreprenoriat, egalitate de şanse etc., finanţate din Fonduri Europene cu rezultate deosebite pentru economia
românească. În ultimii ani, Patronatul Roman a fost si este in continuare implicat intr-o serie de proiecte finantate prin
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. Prin proiectele derulate, Patronatul Roman a
demonstrat un grad ridicat de implicare in aspecte ce tin de dezvoltare durabila, egalitatea de sanse, inovare, TIC si
cresterea gradului de ocupare pe piata muncii.

CONFEDERAȚIA PATRONATUL ROMÂN
Str. Luigi Galvanii, nr. 17-19, București, Sector 2
Tel. 0317 111 503 , office@patronatulroman.ro

TRIBUNALUL PERMANENT DE ARBITRAJ INSTITUȚIONALIZAT
Str. G-ral Matei Vlădescu nr.1, Târgoviște, Dâmbovița
Tel. 0733 046 033, office@arbitraj-institutionalizat

