Anca Ciuca către Newsletter
arată detaliile 18:09.(acum 16 ore) Răspundeţi
Dragi mediatori,
Începând cu anul 2009, mediatorii autorizaţi înscrişi în Tabloul mediatorilor au obligaţia de a
achita o taxa anuală de administrare a Tabloului mediatorilor (Hotararea nr.1307 adoptata in
sedinta Consiliului de mediere din 14.12.2008).
Taxa este în valoare de 400 RON şi se plăteşte anual până la 31 martie inclusiv,
începând cu următorul an în care mediatorul autorizat a fost înscris în Tablou.
În primul an de când această prevedere îi devine aplicabilă, mediatorul autorizat poate achita
taxa până la 30 iunie inclusiv. După această dată, Consiliul de mediere va înscrie în Tablou o
menţiune referitoare la taxele datorate şi neachitate.
Taxa de administrare a Tabloului mediatorilor acoperă cheltuielile ocazionate pentru
gestionarea informaţiilor cuprinse în Tablou (arhivare electronică, securitatea informaţiilor,
construire şi mentenanţă pentru baza de date, etc.), cât şi pentru transpunerea de către
Consiliul de mediere a obligaţiilor ce îi revin de diseminare a informaţiilor referitoare la
Tabloul mediatorilor, aşa cum sunt prevăzute la art. 12 din Legea nr.192/2006.
Anca Elisabeta Ciucă
Preşedinte al
Consiliului de mediere
Anca Ciuca către Newsletter
arată detaliile 29 ian. (acum 7 zile) Răspundeţi

Buna ziua,
Va transmit atasat Cererea tip care trebuie completata pentru depunerea dosarului de catre
Asociatiile care doresc inscrierea in Registrul National al Asociatiilor Profesionale ale
mediatorilor.
Impreuna cu cererea si documentele solicitate, va adresez rugaminte ca, acolo unde este
posibil, sa transmiteti si forma actualizata a Declaratiei de inscriere a datelor in Tabloul
mediatorilor pentru membrii actuali ai asociatiei.
Formularele le gasiti si pe site-ul Consiliului de mediere la sectiunea FORMULARE UTILE.
Cu stima,
Anca Ciuca
Presedinte al
Consiliului de mediere

CERERE
de înscriere în
Registrul National al Asociaţiilor profesionale ale mediatorilor
Domnule Preşedinte,
Asociaţia: ________________________________________________cu sediul în
judeţul ___________; localitatea _______________; str.
_____________________;
telefon______________,
fax
____________________;
e-mail:
__________________________, pagina de internet ________________________, având ca
membrii fondatori:
1._______________________
2._______________________
3._______________________
Etc.
reprezentată
prin
___________________________,
____________________________,

în

calitate

de

vă rugăm să binevoiţi a ne aproba înscrierea în Registrul Naţional al Asociaţiilor
profesionale ale mediatorilor conform prevederilor art. 24 din Legea 192/2006 privind
medierea şi organizarea profesiei de mediator.
Anexăm la această Cerere copii ale următoarele documente:

1. Certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa
judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială asociaţia îşi are sediul (conform
prevederilor art. 12 alin. 2 din OG 26/ 2000)
2. Hotărârea judecătorească definitivă si irevocabila de înfiinţare
3. Act doveditor sediu
4. Statut şi Act constitutiv al asociaţiei
5. Certificat de înregistrare fiscală
6. Lista actualizată a membrilor asociaţiilor
Am luat la cunoştinţă faptul că, pentru a fi înscrişi în Registrul naţional al Asociaţiilor
Profesionale ale mediatorilor, un număr de minim 3 (trei) membrii ai asociaţiei noastre trebuie
să fie mediatori autorizaţi, înscrişi ca atare în Tabloul Mediatorilor.
Nume reprezentant

__________________________

Semnătura

__________________________

Ştampilă

__________________________

Preşedintelui Consiliului de Mediere, str. Cuza Vodă nr.64, sector 4,
Bucureşti

