CERERE DE CANDIDATURĂ
pentru alegerile Reprezentanţilor Corpului Profesional din judeţ
Subsemnatul/a………………....…………………………….…………………………,
mediator
autorizat, 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 Reprezentant Corp Profesional din judeţul
……………………… la alegerile ce se organizează în luna Mai.
Menționez că sunt autorizat(ă) conform hotărârii nr. …..….…… din data de …………..………….…,
pentru care s-a emis Autorizația seria …….…. nr. ………..…..., eliberată de către Consiliul de mediere și
având Forma de Exercitare a Profesiei BM / BMA / SCPM / Contract de muncă în cadrul unui
ONG……………………… ……………………… ……………… cu :
 sediul
profesional
în
localitatea
…………………………………………………….,
str.
…………………………………………….., nr. …………, bl. ……………, scara ……………, ap.
…………, sector/județ ……………………………………. ;
 sediul profesional secundar în localitatea ……………………………………………………., str.
…………………………………………….., nr. …………, bl. ……………, scara ……………, ap.
…………, sector/județ ……………………………………. .
Declar pe propria răspundere sub sancțiunea prevăzută de lege pentru declarații false că nu mă aflu în
nici unul dintre cazurile de nedemnitate prevăzute de Lege și că înțeleg să candidez pentru funcția de
coordonator județean în județul ……………………………………………………… .
Anexez alăturat, următoarele acte:
 Curriculum vitae al candidatului în format Europass;………….file.
 Cod de identificare fiscală a formei de exercitare – copie certificată ”conform cu originalul”; ………….file.
 Cazier judiciar al candidatului în termen de valabilitate, emis de Statul Român sau de un alt stat membru al UE
– în original; ………….file.
 Certificat medical / Adeverință medicală eliberată de către medicul de familie din care să reiasă starea de
sănătate psihică – în original; ………….file.
 Dovada achitării taxei profesionale pentru anul 2014; ………….file.
 Declarație că nu se află în executarea unei sancțiuni disciplinare; ………….file.
 CI/BI - copie xerox;………….file.

Depun prezenta cerere într-un exemplar original.
Data …………..

Semnătura …………………………………

