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GHID
PENTRU ÎNTOCMIREA ACORDULUI DE MEDIERE

(Pentru mediator)
Acordul de mediere va trebui sa fie un raport fidel al tuturor aspectelor asupra carora
parţile au convenit.
Acordul trebuie să facă referire la toate cererile făcute de partile implicate.
În acest sens, mediatorul va veghea ca înţelegerea scrisă a parţilor să conţină:
- consemnarea exactă a identităţii părţilor precum şi a domiciliului, reşedinţei sau
sediului părţilor;
- menţionarea completă şi exactă a felului în care părţile au fost de acord sa îşi rezolve
disputa;
- definirea clară a modalităţilor şi a limitelor de timp în care se vor respecta obligaţile
asumate;
- precizarea, în detaliu, a unor condiţii, garanţii, eventuale dobănzi, scuze sau
recomandări cu care părţile au fost de acord;
- în cazul în care există un dosar pe rolul instanţei de judecată, trebuie stabilită
modalitatea de recuperare a cheltuielilor de judecată efectuate până la data semnarii acordului
- semnarea şi datarea acordului de către toate părţile implicate;
- înţelegerea părţilor poate fi afectată în condiţiile legii de termene şi condiţii.

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 Ghidului pentru intocmirea acordului de mediere.
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