
Procedura de alegeri privind Organizarea și desfășurarea alegerilor pentru  

funcțiile de conducere ale 

Corpurilor Profesionale ale Mediatorilor din fiecare Județ (CPMJ) și 

ale Reprezentanților Corpului Profesional al Mediatorilor în relația cu sistemul judiciar la nivelul 

fiecărei Curți de Apel din România 

 

Dosarele de candidatură pentru organele de conducere ale Corpurilor Profesionale ale Mediatorilor din 

județe și pentru reprezentanții Corpului Profesional al Mediatorilor în relația cu sistemul judiciar la 

nivelul Curtea de Apel, se depun în perioada 25.09 – 05.10.2019.  

Calendarul pentru desfasurarea procesului electoral: 

- 06.10-07.10  – validarea dosarelor de candidatură  

- 08.10-09.10  – contestații pentru validarea dosarelor de candidatură  

- 10.10-11.10  – soluționarea contestațiilor  

- 12.10.2019 – publicarea pe site-ul Consiliului de mediere a dosarelor de candidatură 

 validate 

- 02.11.2019    – desfasurarea procesului de vot 

Pentru organele de conducere a corpului profesional din județ își pot depune candidaturi mediatorii care 

își exercită activitatea și au sediul profesional principal inregistrat în județul respectiv și după caz în 

municipiul București. 

Pentru reprezentanții corpului profesional al mediatorilor în relația cu sistemul judiciar în relația cu 

sistemul judiciar la nivelul Curții de Apel își pot depune candidatura mediatorii care își exercită 

activitatea și au sediul profesional în județele din raza teritorială a fiecărei Curți de Apel. 

Dosarul candidatului va conține următoarele documente: 

 cererea de candidatură; 

 scrisoare de intenție 

 curriculum vitae al candidatului; 

 cod de identificare fiscală a formei de exercitare – copie certificată ”conform cu originalul”; 

 cazier judiciar al candidatului în termen de valabilitate – în original; 

 certificat medical sau adeverinta medicala din care să reiasă starea de sănătate psihică – în 

original; 

 dovada achitării taxelor profesionale la zi inclusiv pentru anul 2019; 

 declarație că nu se află în executarea unei sancțiuni disciplinare; 

 formular GDPR; 

 copie a actului de identitate; 



Cererea de candidatura însoțita de documentele de mai sus va fi depusă personal, prin curier sau prin 

mandatar, la secretariatul tehnic al Consiliului de Mediere, conform calendarului alegerilor.  

Lista mediatorilor cu drept de vot, precum și lista candidaților la funcțiile de conducere ale Corpurilor 

Profesionale ale Mediatorilor din fiecare județ, respectiv pentru reprezentant al Corpului Profesional al 

Mediatorilor pe lângă Curtea de Apel, se vor publica pe site-ul Consiliului de Mediere.  

Prin mediator cu drept de vot se înțelege mediatorul autorizat, înscris in Tabloul Mediatorilor la 

secțiunea activi.  

Buletinele de vot vor avea doua secțiuni: 

I. secțiunea alegerii organelor de conducere ale Corpului Profesional al Mediatorilor din județ – se 

vor înscrie în ordine alfabetică, numele și prenumele candidaților ale căror dosare au fost validate.  

II. secțiunea alegerii reprezentantului Corpului Profesional al mediatorilor în relația cu sistemul 

judiciar la nivelul Curții de Apel – se vor înscrie în ordine alfabetică numele și prenumele candidaților 

din toate județele de pe raza Curții de Apel ale căror dosare au fost validate. 

Consiliul de Mediere organizează și coordonează alegerile pentru Corpul Profesional al Mediatorilor din 

județ și respectiv pentru reprezentantul Corpului Profesional al Mediatorilor în relația cu sistemul 

judiciar la nivelul Curții de Apel. 

Consiliul de Mediere stabilește data, intervalul orar și modalitatea de desfasurare a alegerilor, iar 

comunicarea catre mediatori se face pe site și prin e-mailul oficial (newsletter) al CdM, la adresele 

înregistrate pe tabloul mediatorilor 

Programul de vot va fi in intervalul orar 08:00 – 17:00 

 Secretariatul Tehnic al Consiliului de Mediere întocmește lista mediatorilor cu drept de vot, 

impreuna cu adresele de e-mail declarate de către acestia. 

 

 Consiliul de Mediere adoptă hotărârea cu privire la constituirea Comisiei. Comisia electorală este 

formate din: 

 1 membru al Consiliului de Mediere 

 2 mediatori autorizați aleși în mod aleatoriu prin tragere la sorți. 

 Comisia electorală are urmatoarele atribuții: 

 Validarea dosarelor de candidatură 

 Numărarea și validarea voturilor 

 Validarea rezultatelor alegerilor 

 Consiliul de Mediere adoptă hotărârea cu privire la constituirea Comisiei de solutionare a 

contestatiilor. Comisia de solutionare a contestatiilor este formate din: 

 1 membru al Consiliului de Mediere 

 2 mediatori autorizați aleși în mod aleatoriu prin tragere la sorți. 

 Comisia de solutionare a contestatiilor are urmatoarele atribuții: 

 Înregistrarea contestațiilor 

 Analiza contestațiilor 



 Soluționarea contestațiilor 

Calitatea de candidat este incompatibila cu cea de membru în secretariatul tehnic sau membru în 

comisiile mai sus menționate.  

Președintele și cei doi vicepreședinți, reprezentând organele de conducere a Corpului Profesional al 

Mediatorilor din județul de unde își desfășoară activitatea, respectiv reprezentantul Corpului Profesional 

al Mediatorilor în relația cu sistemul judiciar la nivelul Curții de Apel vor fi aleși de către mediatori prin 

vot electronic, în ordinea numărului de voturi primite.  

În cazul în care există balotaj, departajarea se va face în funcție de vechimea pe care o are fiecare 

candidat, începând de la data autorizării în profesia de mediator. 

In judetul in care exista un singur candidat validat pentru calitatea de reprezentant al Corpului 

Profesional al Mediatorilor în relația cu sistemul judiciar la nivelul Curții de Apel, candidatul este 

validat fara a se mai desfasura procedura de vot. 

In judetul in care exista un singur candidat validat pentru calitatea de Președinte al Corpului Profesional 

al Mediatorilor din județ, candidatul este validat fara a se mai desfasura procedura de vot. 

Fiecare mediator înscris pe lista de votanți are dreptul să își exprime votul o singura data.  

Pe buletinele de vot, la secțiunea corespunzătoare organelor de conducere a corpului profesional din 

județ fiecare mediator își exprimă votul selectand opțiunea pentru fiecare calitate. Pe buletinele de vot, 

la secțiunea corespunzătoare alegerii reprezentantul Corpului Profesional al Mediatorilor în relația cu 

sistemul judiciar la nivelul Curții de Apel 

La secțiunea corespunzătoare organelor de conducere a Corpului Profesional al Mediatorilor din Județ, 

primii trei candidați care au obținut cele mai multe voturi vor ocupa funcțiile de președinte și 

vicepreședinți. 

La secțiunea corespunzătoare reprezentantului Corpului Profesional al Mediatorilor în relația cu sistemul 

judiciar la nivelul Curții de Apel, se vor contoriza voturile și se va întocmi o listă la nivelul fiecărui județ 

în ordinea numărului de voturi obținute. Listele cu numărul de voturi din fiecare județ se vor cumula și 

se va obține numărul total de voturi în relația cu sistemul judiciar la nivelul Curții de Apel. Lista finală 

cu toți candidații în relația cu sistemul judiciar la nivelul Curții de Apel se va realiza și se va valida de 

Secretariatul Tehnic al Consiliului de Mediere din județul în care se va organiza ultima zi de vot de la 

nivelul Curții de Apel. Primul candidat care obține cele mai multe voturi în lista finală în relația cu 

sistemul judiciar la nivelul Curții de Apel este declarat câștigător și este validat ca reprezentant al 

Corpului Profesional al Mediatorilor de pe lângă Curtea de Apel. 

Pentru județele unde nu se înregistrează dosare de candidatură, Consiliul de Mediere numeste persoane 

în funcțiile respective.   

Creare vot 

 Consiliul de Mediere adoptă o hotărâre prin care desemnează o persoană din cadrul 

Secretariatului Tehnic cu rol de administrator. Printre atribuțiile administratorului se regăsesc 

următoarele: 

◦ Configurează sistemul pentru vot, prin: 

◦ Adăugă o descriere,  

◦ întrebările și variantele de răspuns,  

◦ data de începere a votului, precum și data încheierii votului. 

 Administratorul introduce lista de persoane cu drept de vot, mediatorii autorizați cu drept de 

exercitare a profesiei la data întocmirii listei  

 Acestea vor fi identificate prin nume și prenume complet și adresa de email înregistrată în 

Tabloul Mediatorilor. 



 Sistemul trimite un email către toți votanții pentru a-i informa că sunt invitați să-și exprime 

opțiunea. 

 

Procesul de votare 

 În emailul primit de către fiecare votant se află detaliile necesare pentru exercitarea dreptului la 

vot și exprimarea opțiunii. 

 Votantul primește un link către sistemul de vot. Link-ul este unic și poate fi accesat o singură 

data.  

 Acesta se loghează și își exprimă votul selectand opțiunea pentru fiecare calitate. 

 

Încheiere și prezentare rezultate 

 În momentul finalizării procesului de votare prin atingerea datei și orei limită sistemul numără în 

mod automat voturile exprimate și generează un raport al rezultatelor. 

 

Comisia electorală întocmește procesul verbal cu privire la rezultatul alegerilor și îl înaintează 

Consiliului de Mediere în vederea validării acestora. 

Consiliul de Mediere, prin hotărâre, în termen de 24 de ore de la primirea procesului verbal întocmit de 

către Comisia Electorală, validează rezultatul alegerilor. 

Funcțiile din organele de conducere ale Corpului Profesional al Mediatorilor din județ și Corpului 

Profesional al Mediatorilor de pe lângă Curtea de Apel, nu pot fi cumulate. 

Rezultatele finale se vor publica pe site-ul Consiliului de Mediere, iar procesele verbale se vor arhiva de 

Consiliul de Mediere. 


