ASOCIATIA CENTRUL DE MEDIERE ........................
...................................... - Birou de Mediator
Uniunea Centrelor de Mediere din România
Form FESM-002

FORMULAR PENTRU EVALUAREA SESIUNII DE MEDIERE
(Se completează de mediator)
La terminarea sesiunii de mediere, mediatorul va completa acest formular pe care îl va
păstra in arhiva proprie. Scopul completării acestui formular este dat de necesitatea unei
imagini cât mai reale asupra calităţii şi utilităţii activităţilor desfăşurate în cadrul fiecărui
birou de mediator.
Denumirea şi sediul biroului de mediator: ________________________________________
Data sesiunii de mediere: _____________________________ Ora: ___________________
Locul: ___________________ Obiectul cazului: ___________________________________
Autoritatea de provenienţă a cazului:

Tipul de caz:

Judecătoria

Civil

Comercial

Tribunalul

Familie

Penal

Altele __________________________

Litigii de muncă

SECŢIUNEA PENTRU EVALUAREA MEDIERII
Totalul timpului petrecut cu aranjamentele preliminarii
Totalul timpului petrecut în şedinţa de mediere

_________ ore _________ minute

____________ ore ____________ minute

Părţi reprezentate de avocat /cons.juridic /procurator:
 Partea 1 ...............................................
 Partea 2 ...............................................
REZULTATUL
 Înţelegere totală
 Înţelegere parţiala
 Denunţarea contractului de mediere
 Fără înţelegere
 Sesiune reprogramată.

Data _____________ Ora ___________

Conceptele, metodele si tehnicile prezentate in acest material sau folosite in timpul cursului sunt proprietate a Uniunii Centrelor de Mediere din Romania,
denumit in continuare proprietar si pot fi folosite doar de catre membrii Uniunii Centrelor de Mediere Craiova. Orice prezentare sau training pe baza acestor
concepte, metode si tehnici si orice reproducere sau distribuire a continutului acestui material, in parte sau in intregime, sunt permise doar cu acordul
prealabil si scris al proprietarului. Documentul este in permanenta deschis pentru propuneri de modificare sau completare care pot fi transmise prin e-mail la
office@ucmro.ro cu Subiectul: Propuneri pentru modificarea/completarea Formularului pentru evaluarea sesiunii de mediere.
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Motivul reprogramării:________________________________________________________
_________________________________________________________________________
NESOLUŢIONAREA CONFLICTULUI
În cazul în care, în urma medierii nu s-a ajuns la înţelegere, vă rugăm să notaţi cauzele:
Caz pregătit slab de:

Partea 1

Partea 2

Nerespectarea unei reguli a medierii (specificaţi):_____________________________
Absenţa unei persoane a cărei prezenţă era necesară (specificaţi):_______________
Evaluarea greşită a tăriei(puterii) cazului de către:
Evaluarea greşită a valorii cazului de către:

Partea 1

Partea 1

Partea 2
Partea 2

Ostilitate între părţi (vă rugăm explicaţi): ____________________________________
Lipsa dorinţei de cooperare ____________________________________________
 Nevoi şi interese contradictorii ___________________________________________
Altele _______________________________________________________________
În cazul în care, în urma medierii nu s-a ajuns la înţelegere, vă rugăm să specificaţi
modalităţile prin care s-a încercat soluţionarea:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Data

Mediator
Semnătura şi ştampilă

__________________

______________________

Conceptele, metodele si tehnicile prezentate in acest material sau folosite in timpul cursului sunt proprietate a Uniunii Centrelor de Mediere din Romania,
denumit in continuare proprietar si pot fi folosite doar de catre membrii Uniunii Centrelor de Mediere Craiova. Orice prezentare sau training pe baza acestor
concepte, metode si tehnici si orice reproducere sau distribuire a continutului acestui material, in parte sau in intregime, sunt permise doar cu acordul
prealabil si scris al proprietarului. Documentul este in permanenta deschis pentru propuneri de modificare sau completare care pot fi transmise prin e-mail la
office@ucmro.ro cu Subiectul: Propuneri pentru modificarea/completarea Formularului pentru evaluarea sesiunii de mediere.
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