CERERE
privind avizarea formei de exercitare a profesiei de mediator
Domnule Preşedinte,

Subsemnatul/a____________________________________________________,
CNP _____________________, Autorizaţia nr. ______ vă solicit să luaţi act că
începând cu data de __________________ doresc să îmi exercit profesia de mediator
în cadrul:
□birou de mediator,
□birou de mediatori asociaţi,
□societate civilă profesională,
□organizaţie nonguvernamentală
cu denumirea
potrivit
actelor anexate (act de înfiinţare a biroului de mediator, contract şi statut de societate
civilă profesională, acte de înfiinţare organizaţie nonguvernamentală şi contract de
muncă) şi vă rog să dispuneţi efectuarea procedurilor legale necesare în vederea
avizării formei de exercitare a profesiei de mediator şi înregistrarea în Tabloul
Mediatorilor Autorizaţi.
Sediul
profesional
este
situat
în
______________________________________________________________________
(Adresa să corespundă cu adresa de la obiectul contractului de imprumut de
folosinţă(comodat)/ închiriere).
Declar pe proprie răspundere că spaţiul în care urmez a-mi exercita activitatea
este adecvat procesului de mediere şi îndeplineşte condiţiile stabilite de Regulamentul
de Organizare şi Funcţionare a Consiliului de Mediere, modificat si completat.
Anexez, după caz, următoarele documente:
□ adeverinţă/hotarârea de inactiv– fotocopie certificată olograf “conform cu originalul”
□ act înfiinţare birou mediator(i) – original, în 2 exemplare, sau
□ contract şi statut de societate civilă profesională – original, în 2 exemplare, sau
□ contract de muncă – copie legalizată, însoţită de :
statut al organizaţiei neguvernamentale din care rezultă la obiectul de activitate
că desfăşoară activitate în domeniul medierii;
declaraţia angajatorului că spaţiul pe care îl pune la dispoziţie corespunde
cerinţelor pentru desfăşurarea activităţii de mediere;
declaraţia comună a angajatorului şi a mediatorului că se angajează să respecte
prevederile Legii nr. 192/2006,modificată şi completată, şi hotărârile Consiliului
de Mediere.

□

dovada spaţiului în care îşi desfăşoară activitatea (contract de imprumut de
folosinţă (comodat)/ închiriere) – fotocopie certificată olograf “conform cu originalul”
Data

Semnătura

Domnului Preşedinte al Consiliului de Mediere
Cererea insoţită de documentele solicitate, în ordinea specificată mai sus, se depune in dosar
de carton alb, cu şină.
Nu se acceptă documente trimise pe fax sau e-mail.
Actele, depuse şi înregistrate la Consiliul de mediere, nu se returnează.

