
1 

 

Calendar de organizare a alegerilor pentru Consiliul de mediere - 2015 
 

Nr. 
crt. 

Dată / Perioadă 
Interval 
de timp 

Tip activitate 
Cine 

răspunde 

1.  Decembrie 2014  - Declanșarea procedurilor de organizare a alegerilor CM 

2.  26.01 – 15.02  21 zile 
Solicitarea de la mediatorii autorizați a opțiunii de participare la vot si a modului de 
exercitare: prin corespondenta sau vot la sediul CM  

ST 

3.  23 – 26.01  4 zile Întocmirea listei mediatorilor cu drept de vot care vor participa la alegeri                                                                                           ST 

4.  26.01  1 zi Afișarea la sediul CM si publicarea pe site a listei mediatorilor cu drept de vot           ST 

5.  27 – 29.01   3 zile Primirea contestațiilor la lista mediatorilor cu drept de vot   Juridic/ST 

6.  30 – 31.01  2 zile Soluționarea contestațiilor privind lista mediatorilor cu drept de vot   Juridic/ST 

7.  01 – 02.02  2 zile 
Modificarea listei ca urmare a contestațiilor admise si publicarea listei finale a mediatorilor cu 
drept de vot   

Juridic/ST 

8.  04 – 14.02 11 zile Depunerea candidaturilor pentru alegerea noilor membri CM    Juridic/ST 

9.  05 – 15.02  11 zile 
Publicarea pe site-ul CM , a  numelui mediatorilor care  si-au depus candidatura pentru 
calitatea de membru în Consiliu, cu mențiunea „dosar complet” sau „dosar incomplet, 
lipsește...”   

Juridic/ST 

10.  07 – 17.02  11 zile 
Completarea dosarului de candidatură de către candidații publicați de ST ca având dosarul de 
candidatură incomplet   

Juridic/ST 

11.  18.02  1 zi 
Întocmirea procesului verbal cu situația dosarelor de candidatură depuse si predarea către 
Comisia electorală a celor complete, fiecare însoțite de un referat semnat de director si un 
consilier juridic    

Juridic/ST 

12.  18 – 19.02  2 zile 
Întocmirea procesului verbal pentru clasarea dosarelor de candidatură care nu au fost 
completate în termen  

Juridic/ST 

13.  19 - 20.02  2 zile Comisia Electorala analizează si ia Decizia pentru validarea sau invalidarea candidaților    CE 

14.  21.02  1 zi Afișarea la sediul CM si publicarea pe site a Deciziei CE    CE+ST 

15.  22 – 23.02 2 zile Depunerea contestațiilor împotriva Deciziei CE   CE+ST 
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Nr. 
crt. 

Dată / Perioadă 
Interval 
de timp 

Tip activitate 
Cine 

răspunde 

16.  24 – 25.02  2 zile 
Comisia de Soluționare a Contestațiilor analizează si decide asupra contestațiilor privind 
candidații validați sau invalidați   

CSC 

17.  26.02  1 zi Afișarea la sediul CM si publicarea pe site a Deciziei CSC de soluționare a contestațiilor    ST 

18.  27.02  1 zi 

Publicarea la sediul CM și pe site-ul acestuia a  listei finale a candidaților pentru calitatea de 
membru al CM,  precum si a Declarațiilor de intenție și Descrierea competențelor și a 
experienței practice pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de art.20 din Legea 192/2006 
depuse de fiecare candidat împreună cu cererea de candidatură, precum și CV-ul fiecărui 
candidat    

ST 

19.  04 – 09.02   6 zile 

Primirea propunerilor de la  Asociațiile profesionale /RNEODM, conform  modelului afișat pe 
site-ul  CM pentru membri în următoarele Comisii: 

- Comisia Electorală (CE) 
- Comisia de Soluționare a Contestațiilor (CSC)  
- Comisia de Validare a Voturilor (CVV)   
- Comisia de Monitorizare a Alegerilor (CMA) 

ST 

20.  10.02 1 zi 
Întrunirea Comisiei Consultative a Corpului Profesional al Mediatorilor si tragerea la sorti a 
membrilor celor 4 Comisii (CE, CSC, CVV, CMA) 

Coordonator 
CMSC       

21.  11.02  1 zi 

Constituirea Comisiilor prin Decizii ale președintelui Consiliului de mediere: 
- Comisiei Electorale  
- Comisiei de Soluționare a Contestațiilor  
- Comisiei de Validare a Voturilor    
- Comisiei de Monitorizare a Alegerilor   

CM 

22.  12.02  1 zi Instruirea Comisiilor / Însușirea procedurii de lucru de către cele 4 Comisii CM 

23.  28.02 – 04.03 5 zile Tipărirea Buletinelor de Vot pentru Turul I CM / ST 

24.  05 – 10.03   6 zile 
Pregătirea și expedierea prin curier a buletinelor de vot către mediatorii autorizați înscriși în 
Tabloul mediatorilor, cu drept de vot  

ST 
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25.  

05 – 15.03 
(perioada vot prin 
corespondenta si la 
urna) 

11 zile 

1. Colectarea curier a voturilor exprimate de mediatorii autorizați înscriși în Tabloul 
mediatorilor si înregistrarea la Consiliul de mediere a buletinelor de vot colectate de curier în 
intervalul 05 – 15.03 
2. Exprimare vot la sediul Consiliului. Buletinul de vot se depune in urna, în plic închis, cu nr. 
de înregistrare CM in intervalul orar 09.00 – 18.00 

ST  

26.  16 – 17.03   2 zile 
Validarea și numărarea voturilor exprimate, după întocmirea procesului verbal în care se 
consemnează rezultatul votului prin întocmirea listei în ordine descrescătoare a voturilor 
obținute de fiecare candidat 

CVV 

27.  17.03  1 zi 
Anunțarea si publicarea de către Comisia de Validare a Voturilor a rezultatului votului pe site-
ul CM si transmitere prin newsletter         

CVV 

28.  18.03   1 zi Depunerea eventualelor contestații privind rezultatul votului ST 

29.  19.03   1 zi Soluționarea contestațiilor CSC 

30.  20.03    1 zi 

Comisia Electorală declara ca fiind aleși pentru calitatea de membru titular al CM, candidații 
care au obținut cel mai mare număr de voturi, în ordinea descrescătoare a numărului de 
voturi obținute, urmărind dacă CM se completează cu 9 membri titulari și 3 supleanți care au 
depășit pragul de 5% 

CE 

31. 20.03   1 zi 
Publicarea listei membrilor titulari si membrilor supleanți pe site-ul CM si transmiterea 
acesteia prin newsletter  

CM 

32. 21.03  1 zi 
Publicarea pe site-ul CM a Raportului privind modul in care s-au desfășurat alegerile in Turul I 
si încetarea mandatului Comisiei de Monitorizare a Alegerilor in cazul in care sunt ocupate 
toate locurile 

CMA + ST 

Organizarea Turului II de alegeri   

33. 22 – 26.03 5 zile Tipărirea Buletinelor de Vot pentru Turul II CM / ST 

34. 27 – 31.03 5 zile 
Pregătirea și expedierea prin curier a buletinelor de vot către mediatorii autorizați înscriși în 
Tabloul mediatorilor, cu drept de vot  

ST 
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35.  27.03 – 04.04 9 zile 

1. Colectarea curier a voturilor exprimate de mediatorii autorizați înscriși în Tabloul 
mediatorilor si înregistrarea la Consiliul de mediere a buletinelor de vot colectate de curier în 
intervalul 27.03 – 04.04 
2. Exprimare vot la sediul Consiliului. Buletinul de vot se depune in urna, în plic închis, cu nr. 
de înregistrare CM in intervalul orar 09.00 – 18.00 

ST  

36. 05 - 06.04   2 zile 
Validarea și numărarea voturilor exprimate, după întocmirea procesului verbal în care se 
consemnează rezultatul votului prin întocmirea listei în ordine descrescătoare a voturilor 
obținute de fiecare candidat 

CVV 

37. 06.04 - 
Anunțarea si publicarea de către Comisia de Validare a Voturilor a rezultatului votului pe site-
ul CM si transmitere prin newsletter         

CVV 

38. 07 – 08.04 2 zile  Depunerea eventualelor contestații privind rezultatul votului ST 

39. 09.04 1 zi Soluționarea contestațiilor CSC 

40. 

10.04 
 

1 zi 

Validarea rezultatului alegerilor de către Comisia Electorala CE 

41. 
Publicarea listei finale a  membrilor titulari si membrilor supleanți pe site-ul CM si 
transmiterea acesteia prin newsletter si anunțarea datei ședinței de constituire a noului 
Consiliu de mediere. 

CVV 

42. 
Încetarea mandatului Comisiei de Monitorizare a Alegerilor si publicarea pe site-ul CM a 
Raportului privind modul in care s-au desfășurat alegerile in Turul II 

CM 

 
 
Notă: 
 
CE  - Comisia Electorală 
CSC  - Comisia de Soluționare a Contestațiilor   
CVV       - Comisia de Validare a Voturilor   
CMA  - Comisia de Monitorizare a Alegerilor   
CM  - Consiliul de mediere 
CMSC  - Comisia Consultativă a Corpului Profesional al Mediatorilor 


