Domnule Preşedinte,

Subsemnatul (a) ………………………………….. ,domiciliat(ă) in ………………………, strada
………………………. , nr. …, sectorul ………, adresa e-mail. …………………………….. nr. telefon. ………………….
cetăţean …………….. , posesor al BI/CI seria ….., nr. ……………, absolvent al cursurilor de formare a
mediatorilor în ………………………. vă rog să aprobaţi prezenta cerere prin care solicit constatarea de
către Consiliul de mediere a îndeplinirii condiţiilor prevăzute de art. 7 lit.a-e şi art.72 alin. 2 din Legea
nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator.

Anexez următoarele documente:
-

actul de identitate – fotocopie ;
certificat de căsătorie – fotocopie, dacă este cazul;
diplomă de Licenţă sau titlu de studii insoţit de Atestatul de echivalare eliberat de Ministerul
Educaţiei şi Cercetării – copie legalizată;
dovada absolvirii cursurilor de formare de mediatori sau dovada absolvirii unui program
postuniversitar de nivel master, acreditat conform legii si avizat de Consiliul de Mediere – fotocopie ;
programa de formare, eliberată de furnizorul de servicii de formare – fotocopie;
adeverinţă medicală eliberată de către medicul de familie, în termen de valabilitate la data depunerii
cererii la Consiliul de mediere, cu precizarea “Clinic Sănătos” - original;
cazier judiciar în termen de valabilitate la data depunerii cererii la Consiliul de Mediere sau
declaratie notarială pe proprie raspundere, pentru cetătenii străini – original ;
dovada vechimii in muncă – fotocopie;
dovada achitării taxei de evaluare în valoare de 300 RON în contul Consiliului de Mediere RO62
BRDE 410S V965 1163 4100, deschis la BRD-GSG, sucursala Calderon-fotocopie.

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.
Toate documentele depuse în fotocopie trebuie să fie certificate „conform cu originalul” şi semnate in
original de deponent. Nu se acceptă documente trimise pe fax sau e-mail.
Actele, depuse şi înregistrate la Consiliul de mediere, nu se returnează.

