
FUNDAȚIA ,,CAMERA DE ARBITRAJ ȘI MEDIERE” 
Sediul:  Mun. IAȘI, Bld. ȘTEFAN cel MARE și SFÂNT, Nr. 2, Bl. B2 COLȚ, Tr. 1, Jud. IAȘI 
Tel. 0755.133.833 
E-mail: cameradearbitrajsimediere@gmail.com 
www.arbitrajsimediere.ro  

Domnului Preşedinte al Fundaţiei ,,CAMERA DE ARBITRAJ ŞI MEDIERE” 

Nr. înregistrare: 

DOMNULE  PREŞEDINTE, 

 

 Subsemnatul(a),______________________________________________________, domiciliat(ă) în 

mun./orașul _________________, sector ___, str. _________________, nr. ___, bl. ___, sc.____, et.___, ap.___, 

jud. _______________, identificat(ă) prin C.I./B.I. seria ___  nr. __________, eliberată de 

___________________, la data de ______________, CNP _________________________, nr. telefon mobil 

___________________, adresă E-mail ________________________, solicit înscrierea mea ca ARBITRU pe 

lista de arbitri a Tribunalului de Arbitraj Judiciar ______________ de pe lângă CAMERA DE ARBITRAJ ŞI 

MEDIERE. 

De asemenea, declar că:  

am capacitate deplină de exercițiu; 

mă bucur de o bună reputație; 

nu am mențiuni înscrise în cazierul judiciar cu privire la săvârșirea unor infracțiuni care să aducă 

atingere profesiei de arbitru; 

ader ca membru la Camera Jurisdicțională de Arbitraj din România (CA.J.A.R.); 

am absolvit Facultatea______________________,Universitatea_______________________; 

      am absolvit un curs de formare profesională pentru ocupaţia ,,arbitru”; 

      întrunesc  o vechime de minimum 5 ani în exercitarea unei profesii juridice; 

                 sunt cadru didactic universitar/absolvent de studii doctorale în domeniul juridic.   

Anexez prezentei cereri următoarele acte în copie certificată pentru conformitate cu originalul: 

- Carte de identitate; 

- Certificat de naştere; 

- Certificat de căsătorie (dacă este cazul); 

- Curriculum-vitae; 

- Dovada aderării ca membru la Camera Jurisdicțională de Arbitraj din România (CA.J.A.R.); 

- Dovada absolvirii unui program de formare profesională pentru ocupaţia „arbitru”/acte doveditoare 

privind exercitarea unei profesii juridice pentru o perioadă de minimum 5 ani (dovadă vechime). 

 

   Datele cu caracter personal cuprinse în această cerere vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu 

dispoziţiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor 

date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, coroborate cu prevederile Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea 

datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice. 

Faţă de cele prezentate, vă rugăm să vă daţi, în mod expres, prin semnarea prezentei cereri, 

consimţământul pentru colectarea, prelucrarea şi transmiterea datelor cu caracter personal pe care le veţi furniza 

prin completarea prezentei cereri  pentru a fi utilizate exclusiv în scopuri statistice. 

Vă informăm că, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului 

European și al Consiliului, veți avea toate drepturile recunoscute de lege în legătură cu datele  dumneavoastră cu 

caracter personal, respectiv: a) dreptul la informare, b) dreptul de acces la datele cu caracter personal care vă 

privesc, c) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, d) dreptul de a solicita ștergerea 

datelor, e) dreptul la portabilitatea datelor, f) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale bazate exclusiv pe 

prelucrarea automată, fără intervenție umană, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice asupra 

persoanei vizate sau produce efecte similare, într-o măsură semnificativă, g) dreptul la restricționarea 

prelucrărilor, h) dreptul la opoziție, i) dreptul de a fi notificat în cazul încălcării securității datelor, j) dreptul de a 

vă retrage consimțământul, k) dreptul de a depune plângere în fața unei autorități de supraveghere și a unei 

instanțe judecătorești, l) dreptul de intervenție.  

Datele personale nu vor fi folosite în alte scopuri decât cele declarate. 

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face până la finalizarea serviciilor, iar păstrarea dosarelor și 

stocarea datelor se va face conform prevederilor Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

SEMNĂTURA                                                                                                         DATA 

    _________________                                                                                                   _________________ 

mailto:cameradearbitrajsimediere@gmail.com

