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e) el, soţul său, rudele sau afinii săi până la gradul II sunt asociați sau membri în organele de conducere executivă a comerciantului;

DECLARAȚIE DE ACCEPTARE SAU REFUZ A CONCILIATORULUI DESEMNAT ÎN 
CADRUL PROCEDURII DE IMPUNEREA UNEI SOLUȚII

Subsemnatul/a (nume, prenume)  de profesie

înscris în Registrul conciliatorilor al Entității de Soluţionare Alternativă a Litigiilor (SAL-Fin) în domeniul 
financiar non-bancar, cu numărul                    , declar următoarele:

I.Accept/Refuz îndeplinire misiune de conciliator:

III.Independența și imparțialitate:

Nu mă aflu în niciuna din cauzele de incompatibilitate sau conflict de interese1 prevăzute de art. 13 alin.(7)2

din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2016, şi de art. 4 din cadrul Anexei nr. II a actului normativ antemenţionat,
de natura a pune la îndoială independența și imparțialitatea mea.

Consider că pot să îmi îndeplinesc misiunea de conciliator în mod independent și cu imparțialitate, dar
înțeleg să declar următoarele împrejurări:

2 Este incompatibil cu soluționarea unui anumit litigiu, indiferent de procedura aleasă, conciliatorul care:

1

Accept să îndeplinesc misiunea de conciliator în Cererea nr.

din data ;

Refuz să îndeplinesc misiunea de conciliator pentru Cererea nr. 

din data                                  din următoarele considerente:

Am luat cunoștință de prevederile Anexei nr. II a Regulamentului A.S.F. nr. 4/2016, cu  modificările şi 
completările ulterioare, privind procedura pentru soluţionarea alternativă a litigiilor prin impunerea unei 
soluţii în cadrul SAL-Fin și înțeleg să le respect cu strictețe;

II.Respectarea Regulilor de procedură de conciliere ale Entității de Soluţionare Alternativă a Litigiilor
(SAL-Fin) în domeniul financiar non-bancar

obiectivitate a îndatoririlor sale, prin îndeplinirea unui act sau luarea unei decizii prin care s-ar obţine, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soţul 
său, pentru o rudă ori pentru un afin până la gradul II inclusiv sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a 
beneficiat sau beneficiază de foloase de orice natură;

a) a pronunţat  hotărâre prin care s-a soluţionat un alt litigiu dintre cele două părţi;
b)a fost martor, expert, arbitru, procuror, judecător, avocat, magistrat, asistent, mediator într-un litigiu purtat între  cele două părţi sau şi-a desfășurat activitatea în ultimii 
doi  ani în cadrul  comerciantului/profesionistului parte în litigiu; 
c)el, soţul, rudele sau afinii până la gradul II au fost remuneraţi de una dintre părţi;
d)este rudă sau afin până la gradul II cu consumatorul parte în litigiu;
e)el, soţul său, rudele sau afinii săi până la gradul II sunt asociați sau membri în organele de conducere executivă a comerciantului;
f)cunoaşte sau ar fi trebuit să cunoască orice alte circumstanţe de natură a-i afecta independenţa şi imparţialitatea.

IV. Disponibilitate:

Confirm, pe baza informațiilor pe care le dețin în acest moment, că am analizat dosarul și sunt în măsură să 
dedic timpul necesar desfășurării și finalizării procedurii de conciliere, cu respectarea tuturor prevederilor 
legale incidente aferente procedurii prin impunerea unei soluţii în cadrul Entității de Soluţionare Alternativă 
a Litigiilor din domeniul financiar non-bancar (SAL-FIN).

Dată: Semnătură:
  ____________________________________________________________
1 Conflictul  de interese se naşte dintr-o situaţie în care conciliatorul are un interes privat ce influenteaţează sau este natură a influenţa exercitarea cu imparţialitate şi 
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