CERERE DE CANDIDATURĂ
pentru alegerile membrilor Consiliului de mediere din luna martie 2019
 Subsemnatul/a………………....…………………………….……………………………………, mediator autorizat,
conform Hotararii nr...................din data de ……………………..…, identificat/ă cu CI seria …….…, nr.
.………..……, CNP ………..……………………………………….…………………..………, cu domiciliul în
………………..………….…………, str. ………………………………………………, nr. ……...., bl. …...…, sc. ………, et.
…..…., ap. …...…, sector/jud. …………….…………….………, tel/fax: ………….………….………….,
e-mail: …………………………………………………….,
solicit înscrierea în lista candidaților pentru dobândirea calității de membru în Consiliul de mediere la
alegerile ce se organizează în luna martie 2019.
 Menționez că imi desfasor activitatea in cadrul formei de exercitare a profesiei de
mediator............................................................., avand CIF...................................., si detin
Autorizația seria …….…. nr. ………..…..., eliberată de către Consiliul de mediere.
 Declar pe propria răspundere sub sancţiunea prevăzută de lege pentru declaraţii false că nu mă
aflu în nici unul dintre cazurile de nedemnitate prevăzute de Lege, si ma angajez sa respect
prevederile Codului de etica si deontologie profesionala a mediatorilor.
 Anexez alăturat, următoarele acte:
1.
Declarația de intenție privind activitatea candidatului ca viitor membru al Consiliului –
semnată, original; …...… file.
2.
Curriculum vitae, în format Europass cu fotografie – semnat de candidat pe fiecare fila,
original; …..… file.
3.
Cazier judiciar, în termen de valabilitate – original; ….… file.
4.
Certificat medical din care să rezulte starea de sănătate psihică, eliberat de medicul
psihiatru cu cel mult 3 luni inaintea depunerii dosarului; original; ….… file.
5.
Codul de Înregistrare Fiscală a formei de exercitare a profesiei – copie certificată
”conform cu originalul”; …… file.
6.
Dovada achitarii taxei profesionale datorate până la 31 decembrie a anului anterior
(2018) celui în care se organizează alegerile; …… file.
7.
Dovada cunostintelor teoretice suplimentare formării iniţiale, însumând minimum 80 de
ore de cursuri de formare în domeniul rezolvării conflictelor, acoperind disciplinele din
standardul de formare iniţială a mediatorului, dintre care cel puţin 40 de ore de formare în
mediere
8.
Hotarare autorizare (in vederea dovedirii experientei practice in profesie de minim 7 ani)
– copie certificată ”conform cu originalul”; …… file.
9.
Declaratie pe propria raspundere privind efectuarea unui numar de 20 de medieri, sub
sancțiunea art.326 Cod Penal privind falsul în declarații- semnata, original; …… file.
Depun prezenta cerere într-un exemplar original.

Data …………..

Semnătura …………………………………

