ASOCIATIA CENTRUL DE MEDIERE ........................
...................................... - Birou de Mediator
Uniunea Centrelor de Mediere din România
Form SM-1P-001

CERERE DE MEDIERE
{se completează în cazul în care medierea nu este solicitată de toate părţile disputante}
Nr.__ din ____/____/____
Către
În atenţia
De la
Referitor la
Cu
Data

………………………………….. (denumirea formei de exercitare a profesiei)
………………………………….. (numele mediatorului autorizat)
………………………………….. (numele solicitantului)
Desfăşurarea unei medieri
………………………………….. (numele părţii adverse)
………………………………….. (data formulării cererii)

Subsemnatul, ……………………………………. , domiciliat(ă) în ………....................................,
Str…………...................................., nr......, bl...., ap ..... , judeţul...............................................,
identificat prin CI seria……, nr. ………………… , CNP ………………………………….
/ SC ………………………., cu sediul în ……………………, str. ………………….., Nr……, cod
………………………, jud.Dolj, înregistrat în O.R.C. sub nr. ………………….., având codul de
înregistrare fiscală (CIF) nr. ………………….., cont bancar nr. 0000 0000 0000 0000 0000 0000,
deschis la Banca ___________, prin ………………………, în calitate de …………………………….
vă rog să luaţi act de intenţia mea de a iniţia procedura de mediere cu
Numitul/Subscrisa, …………………………………. , domiciliat(ă) în ………..................................,
Str…………...................................., nr......, bl...., ap ..... , judeţul...............................................,
identificat prin CI seria……, nr. ………………… , CNP ………………………………….
/ SC ………………………., cu sediul în ……………………, str. ………………….., Nr……, cod
………………………, jud.Dolj, înregistrat în O.R.C. sub nr. ………………….., având codul de
înregistrare fiscală (CIF) nr. ………………….., cont bancar nr. 0000 0000 0000 0000 0000 0000,
deschis la Banca ___________, prin ………………………, în calitate de …………………………….

Privind (descrieţi obiectul medierii):
……………………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………….......
În acest sens, îmi exprim disponibilitatea de a încheia un contract de premediere pentru
desfăşurarea procedurilor legale de invitare, contractare şi derulare a medierii.

Semnătura şi ştampila,

Data,

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 Cererii de mediere pentru o parte.

Adresa: Craiova, Str. Romul Bl. T3. Sc. B-C, Cod 200403, Dolj, România
Tel.: 0351/411 199 ; Tel/Fax: 0251/419 980
E-mail: mediere@rdscv.ro ; Web: www.mediere.ro ; www.ucmro.ro

