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Recomandat de arbitrul _____________________________________________, consemnat în lista 

arbitrilor AI ALARM cu nr.________, care are o vechime mai mare de un an în practica arbitrală. 

 

Arbitrul _______________________/_________________________ 
                                          ( semnătura )                                         (numele și prenumele arbitrului) 

 

 

Avizat  de Președintele Arbitrajului Internațional: 

„_____”__________________20___ 

 

_________________________/ SELEVESTRU Irina  
              (semnătura) 

           L.Ș. 

 

Aprobată prin decizia Colegiului Superior de Arbitraj: 

„____”___________________ 20___ 

 

Președintele Biroului _____________________/CIOBANU Dorin 
                                                   (semnătura) 
           L.Ş. 

 

       

 

 

Curții Internaționale de Arbitraj  

de pe lângă Colegiul Superior de Arbitraj 

 

 

 

                                C E R E R E 

                                Din 21.04.2022 

 

Prin prezenta solicit să fiu înscris în lista arbitrilor Arbitrajului Internațional de pe lângă Asociația 

Lichidatorilor și Administratorilor din Republica Moldova. 

INFORMAȚII PERSONALE: 

Numele și prenumele: Stahi Alexandr 

Data nașterii: 09.01.1988 

Cetățenia: MD și RO 

Informații de contact:  

Adresă (se indică domiciliul sau 

o altă adresă de corespondență): 

mun. Chişinău str. Petru Zadnipru nr. 16/8 

Telefon: 069862855 

Email: alexandrustahi10@gmail.com 
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EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ: 

Perioada de activitate: Descrieți separat fiecare loc de muncă. Începeți cu cel mai recent. 

01.03.2018 – prezent OTP Bank S.A. mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 81A – 

Jurist senior 

07.06.2017-28.02.2018 Tutun – CTC S.A. mun. Chișinău, str. Ismail, 116 – Jurisconsult 

coordonator 

11.05.2015-29.05.2017 Î.C.S. Total Leasing&amp;Finance mun. Chișinău, str. Pușkin, 45 – Șef 

adjunct Departamentul Juridic 

17.04.2012-04.05.2015 Tutun – CTC S.A. mun. Chișinău, str. Ismail, 116 – Juristconsult 

 

Studii: Descrieți separat fiecare titlu științific sau calificare. Începeți cu cel mai   recent. 

Instituția Perioada Calificarea 

Ascendis 23.01.2019 Negocieri Constructive - Diplomă 

ACAP 08.08.2018 Administrarea creanțelor în cadrul 

procesului de insolvabilitate - Certificat 

nr. 080818/0710 

USEM, mun. Chișinău, str. Ghenadie 

Iablocikin 2/1, Drept 

2011-2013 Master, Diplomă 

USEM, mun. Chișinău, str. Ghenadie 

Iablocikin 2/1, Drept 

2007-2011 Diplomă de licență în drept 

Liceul Teoretic, or. Criuleni 2004-2007 Diplomă de BAC 

Școala medie, s.Slobazia-Dușca, r-nul 

Criuleni 

1995-2004 Certificat 

 

ABILITĂȚI LINGVISTICE Indicați limbile străine pe care le posedați la un nivel suficient (verbal și 

scris) pentru a desfășura proceduri arbitrale în respectiva limbă (opțional, 

specificați certificatul deținut pentru a confirma nivelul de cunoaștere a 

limbii): […] 

Limba maternă: Limba Romana 

Limbi străine: Limba Rusă – foarte bine 

Limba Engleză – cunoștințe de bază 

 

      Calităţi profesionale (autoevaluare)  
  

Calităţi Nivel de dezvoltare şi manifestare 

înalt mediu 

Managementul de proiect si al echipei Da  
 

 Lucrul cu calculatorul , lucrul organizatoric și gospodăresc Da  
 

 Rezolvarea neordinara a problemelor dificile care apar Da  
 

  

  

Calităţi personale (autoevaluare) 
  

Calităţi  Nivel de dezvoltare şi manifestare 

înalt mediu 

 Spirit de echipă , responsabil în activitate, punctual , tacticos, 

sociabil cu personalul din domeniu şi în general , calitati analitice 

Da  
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 Spirit de învingător, arta de a soluţiona conflicte sau de a le 

preveni, abil 

Da  
 

Vigilent, optimist Da  
 

         

Subsemnatul își exprimă în mod expres consimțământul privind prelucrarea de către Asociația 

Lichidatorilor și Administratorilor din Republica și de către Arbitrajul Internațional de pe lângă 

Asociație, inclusiv transmiterea către terți, a datelor sale cu caracter personal (numite în continuare 

"DCP") ale căror subiect este. Prezentul consimțământ privind prelucrarea de către Asociație a DCP se 

referă în mod expres și la transmiterea transfrontalieră de către Asociație către persoane terțe în 

vederea desemnării subsemnatului ca arbitru și/sau mediator (state destinatare a transmiterii 

transfrontaliere a DCP fiind: statele membre EU, SUA, Rusia și Ucraina, statele CSI) a DCP care se 

conțin în Formularul pentru candidatul la înscrierea în lista de Arbitri și în actele anexate la formularul 

numit, precum și a DCP ale căror prelucrare este necesară întru exercitarea mandatului de arbitru în 

arbitrajele concrete, chiar dacă asemenea DCP nu sunt conținute în Formularul pentru candidatul la 

înscrierea în lista și / sau în actele anexate la formularul numit. 

Notă: Secretariatul își rezervă dreptul de a publica orice date și informații prezentate mai sus de către 

candidatul la înscrierea în Lista de arbitri. 

 

Declar că toate informațiile înscrise în prezentul formular sunt corecte.  

Anexe: 

1. Copia buletinului sau altui act de identitate. 

2. Copia diplomei de studii superioare juridice și/sau economice. 

 

 

DATA 21.04.2022 

 

 

SEMNĂTURA  

 

 

 

                   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

FORMULAR PENTRU INCLUDERE ÎN LISTA DE ARBITRI 
 

  Pagina 4 / 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXE 
  

 

 Indicați  documentele pe care le anexați prezentei cereri: 

 

▪  Consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal  (obligatoriu) 

▪  Scrisoare de motivare (obligatoriu) 

▪  Scrisoare de recomandare (opțional) 

▪       Copii ale diplomelor şi certificatelor de calificare (opțional) 

 

 

 

 

 

 

 

                  DATA 

  

 

                 SEMNĂTURA  

 

 

 


