
MIJLOACE ALTERNATIVE DE SOLUŢIONARE
A LITIGIILOR NAŢIONALE ŞI TRANSFRONTALIERE

PROCEDURI ÎN AFARA INSTANŢEI DE JUDECATĂ

PROCEDURI JUDICIARE ÎN FAȚA INSTANȚEI DE JUDECATĂ
Procedura Europeană privind Cererile cu Valoare Redusă

și Somația Europeană de Plată

Acest material a fost finanțat prin Programul pentru Consumatori al Uniunii (2014-2020).
Conținutul acestui material reprezintă doar punctul de vedere al ECC Romania și este doar responsabilitatea acestuia; nu poate fi interpretat în niciun caz ca reflectând punctul de vedere al Comisiei Europene și/sau al Agenției Executive 
pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente sau al oricărei alte instituții a Uniunii Europene. Comisia Europeană și Agenția nu își asumă nicio răspundere pentru niciun fel de utilizare a informațiilor din acest material.
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IMPUNERE SOLUȚIE
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● consumatorul se poate retrage în orice 
moment din procedură 
● consumatorul poate accepta sau nu soluția 
propusă
● soluția propusă nu este obligatorie dacă doar 
consumatorul sau dacă doar comerciantul 
reclamat nu o acceptă.
● hotărârea se comunică în termen de 15 zile de 
la data adoptării

● consumatorul nu se poate 
retrage din procedură 

● soluția stabilită de en�tatea SAL 
este obligatorie pentru comerciant 

● hotărâre mo�vată a soluției 
necontestată în termen de 15 zile 
cons�tuie de drept �tlu executoriu.

En�tăţile SAL pot derula unul sau ambele mecanisme de soluţionare a li�giilor. Lista cu en�taţile SAL de Ia nivelul statelor membre ale Uniunii Europene se 
regăseşte pe site-ul 

h�ps://ec.europa.eu/consumers/odr/
Pentru mai multe informa�i despre procedura SAL din  cadrul ANPC pute� accesa link-ul h�p://anpc.ro/galerie/file/diversefg/ProceduraSAL2.pdf

PROPUNERE SOLUȚIE

Ce trebuie să stiu despre cele două proceduri?
• nu presupun prezența în fața instanței 
• presupun existența unui litigiu transfrontalier de natură civilă sau comercială 
• formularul standard de cerere se completeză în limba instanței competente
• formularul de cerere se depune pe suport de hârtie sau prin orice alt mijloc acceptat de statul membru de origine
• hotărârea/somația europeană de plată este executorie fără îndeplinirea altei formalități
• valoarea cererii privind procedura europeană privind cererile cu valoare redusă nu trebuie să depășească 5000 EUR 
• creanța privind somația europeană de plată trebuie să fie lichidă și exigibilă la data introducerii cererii 
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Obținerea deciziei 
instanței de judecată și 

punerea acesteia în 
executare în orice stat 

membru UE 
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