FUNDATIA “CAMERA DE ARBITRAJ SI MEDIERE”
Sediul : Mun. IASI, Bld. STEFAN cel MARE si SFANT, Nr. 2, Bl. B2 COLT, Tr. 1, Jud. IASI
OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL CU NR. 0023199/2014
Tel. 0755.133.833
E-mail: cameradearbitrajsimediere@gmail.com
www.emediere.ro; www.earbitraj.ro; www.edu-fonduri.ro

PROGRAM DE FORMARE PROFESIONALĂ PENTRU OCUPAŢIA
,,ARBITRU”
- IAȘIFORMATORI

Persoane cu înaltă pregătire teoretică și practică, cu diferite
specializări, precum: magistrați, avocați, consilieri juridici,
cadre didactice etc.

PERIOADĂ DE APRILIE 2016
DESFĂȘURARE
DURATĂ

80 ore

CONDIȚII DE
ÎNSCRIERE

Absolvirea de studii superioare, indiferent de specializare

ACTE
NECESARE
PENTRU
ÎNSCRIERE

 Cerere de înscriere (se completează la Secretariatul Camerei
de Arbitraj și Mediere)
 Copie carte de identitate
 Copie certificat de naștere
 Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul)
 Curriculum Vitae (format Europass)
* Toate documentele depuse în copie vor avea mențiunea
,,conform cu originalul” și semnătura titularului

TAXĂ DE
PARTICIPARE
TAXĂ DE
ÎNSCRIERE LA
EXAMEN

1000 lei (se achită integral înainte de începerea cursului)
OFEERTĂ pentru STUDENȚI: Doar 500 lei!!
500 lei (inclusiv pentru studenți)

MODALITATE
DE ABSOLVIRE Examen de evaluare a competențelor teoretice și practice
MODALITATE
DE
CERTIFICARE

Diplomă de absolvire acordată celor ce promovează examenul
(cel puțin nota 7)
* Promovarea acestui examen condiționează înscrierea ca
arbitru în cadrul Tribunalului Internațional de Arbitraj
Judiciar.

AVANTAJELE
PARTICIPĂRII
LA
PROGRAMUL
DE FORMARE

 Parcurgerea unui program de formare profesională care
îmbină aspectele teoretice şi elemente de practică adaptate
contextului economic şi social
 Oportunitatea de a exercita o profesie liberală în plină
afirmare
 Dobândirea aptitudinilor necesare pentru a fi arbitru în
cadrul arbitrajului ad-hoc
 Posibilitatea de a deveni arbitru în cadrul unei instituții
permanente de arbitraj
 Posibilitatea de a adera la Camera Jurisdicțională de Arbitraj
din România, asociație profesională a arbitrilor la nivel
național
 Îndrumare din partea echipei pentru gestionarea primelor
cazuri de arbitraj
 Acordarea de reduceri pentru participarea ulterioară la alte
cursuri de formare profesională a adulţilor organizate şi
desfăşurate de Camera de Arbitraj şi Mediere.

DATE DE
CONTACT

Telefon:

0755.133.833
0751.036.323 (Carare Adriana)
E-mail: cameradearbitrajsimediere@gmail.com
www.earbitraj.ro ; www.arbitrajromania.ro

