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CONTRACT DE MEDIERE
Nr. …….. din ….. 200..
1.

Încheiat între
A. MEDIATOR(I)
……………………………… – Birou de mediator, cu sediul în Craiova, str. Înţelegerii, Nr.1, cod
200000, jud.Dolj, înregistrat în Registrul naţional al formelor de exercitare la poziţia nr.1, având codul
de înregistrare fiscală (CIF) nr. 12345678, cont bancar nr. 0000 0000 0000 0000 0000 0000, deschis la
Banca ___________, prin domnul …………………….., în calitate de mediator autorizat, pe de o parte
{în cazul comedierilor, se completează datele fiecărui mediator şi forme de exercitare conform modelului de mai
sus}

şi
B. PĂRŢI
B1. Dl/Dna …………………………………………. , 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 …………………………….
B2. Dl/Dna …………………………………………. , 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 …………………………….
{în cazul în care numărul părţilor este mai mare de doi se completează datele fiecărei părţi conform modelului de
mai sus}

care în temeiul Legii nr.192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, au convenit la
încheierea prezentului contract.
2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1 Obiectul contractului îl reprezintă medierea disputei intervenite între părţi, cu privire la
………………………..……………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….. .
2.2 Prin prezentul contract, părţile sus menţionate, îşi exprimă acordul cu privire la declanşarea
medierii, cooperarea lor în acest scop, utilizarea tuturor mijloacelor folosite de mediator şi cu privire la
respectarea regulilor aplicabile medierii, conform termenilor şi condiţiilor, stipulate în acest contract.
3. LOCUL DATA ŞI ORA DESFĂŞURĂRII MEDIERII
3.1 Medierea se va desfăşura la …………………..…………………........................., începând
cu data de ............... orele………….
3.2 Mediatorul şi părţile pot conveni cu privire la modificarea locului de desfăşurarea a
medierii pe parcursul derulării contractului.
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4. ONORARIUL MEDIATORULUI
4.1 Onorariul se stabileşte în suma de ……………… RON/EURO/USD astfel:
 pînă la încheierea medierii;
 pe oră;
 pe şedinţa (maxim ……… ore);
4.2 Părţile în conflict au obligaţia de a achita, în mod egal, onorariul cuvenit pentru serviciile
profesionale ale mediatorului (mediatorilor), precum şi cheltuielile efectuate de acesta (aceştia), pe
parcursul medierii, efectuate de aceştia în interesul parţilor pe parcursul medierii.
4.3 Dacă pe parcursul procedurii de mediere apar cheltuieli neprevăzute, efectuate în interesul
părţilor aflate în conflict şi cu acordul acestora, se va încheia o anexa la prezentul contract de mediere
(se va întocmi de către mediator, eventual, un deviz de cheltuieli).
4.4 Ca excepţie la 4.2, părţile pot conveni asupra proporţiei în care vor achita onorariul sus
menţionat şi cheltuielile aferente medierii, acest aspect fiind stipulat în scris.
4.5 Modalităţile de plată a onorariului şi a cheltuielilor aferente medierii sunt următoarele: (se
vor avea în vedere, în mod obligatoriu, modalităţile de avansare şi de plată a acestor sume, inclusiv în
caz de renunţare la mediere sau de eşuare a procedurii, precum şi proporţia care va fi suportata de
către părţi)………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...…… .
5. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR DIN CONTRACT
5.1 DREPTURILE MEDIATORULUI
5.1.1 Să aplice un model propriu de organizare a procedurii de mediere cu respectarea
dispoziţiilor şi principiilor aplicabile medierii, statuate de prezentul contract şi de Legea nr.192/2006
privind medierea şi organizarea profesiei de mediator.
5.1.2 Mediatorul va avea controlul deplin al desfăşurării şedinţei de mediere, incluzând:
- Structura procesului de mediere (sesiuni comune/sesiuni separate)
- Prezenţa participanţilor la procesul medierii
- Acordul asupra timpului afectat pentru schimbul de informaţii şi documente relevante
- Programarea şi reprogramarea şedinţelor cu părţile.
5.1.3 Să încaseze onorariul stabilit conform 4.1.
5.1.4 Să încaseze cheltuielile efectuate pe parcursul medierii în interesul părţilor.
5.1.5 Să solicite punctul de vedere al unui specialist cu privire la anumite aspecte de specialitate.
5.1.6 În situaţia în care mediatorul constată că prezenţa reprezentanţilor părţilor sau a terţilor nu
mai este oportună şi benefică pentru mediere, mediatorul va avea libertatea de a dispune asupra
continuării şi desfăşurării procesului de mediere.
5.1.7 De a nu fi citat ca martor în nici o procedură judiciară sau arbitrală care are legătură cu
disputa în cauză sau cu obiectul medierii.
5.1.8 În cauzele penale, mediatorul poate fi audiat ca martor numai în cazul în care are acordul
prealabil, expres şi scris al părţilor
5.2 OBLIGAŢIILE MEDIATORULUI
5.2.1 Pe tot parcursul medierii, mediatorul va fi un facilitator independent, imparţial şi neutru şi
nu va judeca, nu va arbitra, nu va da sfaturi şi nu va impune o decizie sau o soluţie cu privire la
problemele în discuţie.
5.2.2 Mediatorul are obligaţia de a depune toate diligenţele pentru ca părţile să ajungă la un
acord reciproc convenabil, într-un timp rezonabil.
5.2.3 Mediatorul este obligat să ofere părţilor explicaţii cu privire la principiile medierii, la
efectele acesteia şi la regulile aplicabile.
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5.2.4 Mediatorul are obligaţia de asigurarea medierii cu respectarea libertăţii, demnităţii şi a
vieţii private a părţilor.
5.2.5 Mediatorul are obligaţia de a nu impune părţilor o soluţie cu privire la conflictul supus
medierii.
5.2.6 Mediatorul se obligă să păstreze confidenţialitatea informaţiilor provenite de la părţile în
conflict, precum şi cu privire la documentele întocmite sau care îi sunt predate de către părţi pe
parcursul medierii, chiar şi după încetarea funcţiei sale.
5.2.7 Mediatorul este obligat să restituie părţilor, înscrisurile ce i-au fost încredinţate pe
parcursul medierii.
5.2.8 Mediatorul are îndatorirea de a nu reprezenta sau asista vreuna dintre părţi într-o
procedură judiciară sau arbitrală având ca obiect conflictul supus medierii.
5.2.9 Mediatorul are obligaţia de a nu da declaraţii în calitate de martor în legătura cu faptele
sau actele de care ia cunoştinţă în cadrul procedurii de mediere.
5.2.10 Mediatorului îi este interzis să desfăşoare activitatea de mediere, dacă a dat declaraţie ca
martor în cauza supusă medierii.
5.2.11 Prin prezentul contract, mediatorul confirmă faptul că orice interes financiar sau de alta
natură, orice relaţie socială, profesională sau de afaceri în legătură cu oricare dintre părţi, şi/sau
reprezentanţii părţilor, au fost aduse la cunoştinţa părţilor, şi că acestea sunt de acord cu declanşarea
procedurii de mediere.
5.2.12 În cazul în care, pe parcursul medierii, apare o situaţie de natura să afecteze scopul
acesteia, neutralitatea şi imparţialitatea mediatorului, acesta este obligat să o aducă la cunoştinţa
părţilor aflate în conflict, care vor decide asupra, menţinerii sau denunţării contractului de mediere.
5.2.13 În situaţia în care mediatorul solicită punctul de vedere al unui specialist din afara
biroului său, mediatorul are obligaţia să păstreze confidenţialitatea cu privire la identitatea părţilor,
evidenţiind doar problemele controversate.
5.2.14 În cazul în care una dintre părţi nu se mai prezintă la mediere, fără a denunţa contractul
de mediere, mediatorul este obligat să facă toate demersurile necesare pentru a stabili intenţia reală a
părţii respective şi, după caz, va continua sau va închide procedura de mediere.
5.2.15 În cazul în care disputa face obiectul unui litigiu civil pe rolul instanţelor de judecată, la
închiderea procedurii de mediere, mediatorul este obligat, în toate cazurile, să informeze în scris
instanţa de judecată dacă părţile au ajuns sau nu la o înţelegere în urma procesului de mediere.
5.2.16 Mediatorul are obligaţia de a veghea ca rezultatul medierii să nu contravină interesului
superior al copilului. Dacă în cursul medierii, mediatorul ia cunoştinţă de existenţa unor fapte ce pun
în pericol creşterea sau dezvoltarea normală a copilului ori prejudiciază grav interesul superior al
acestuia, este obligat să sesizeze autoritatea competentă.
5.2.17 În cauzele penale, mediatorul are obligaţia de a comunica organului judiciar o copie de
pe procesul-verbal de închidere a procesului de mediere.
5.2.18 De a întocmi şi semna procesul-verbal prin care se constată prezentarea părţilor şi a
mediatorului la fiecare şedinţă de mediere.
5.3 DREPTURILE PĂRŢILOR
5.3.1 Să declanşeze medierea şi să coopereze în scopul ajungerii la un acord.
5.3.2 Să fie asistate la mediere de către avocaţi sau de alte persoane.
5.3.3 Să se consulte în orice moment cu avocaţi, experţi sau alte persoane.
5.3.4 Să fie informate asupra procedurii de mediere.
5.3.5 Să solicite încetarea procedurii de mediere în orice moment.
5.3.6 Să prezinte înscrisuri care le pot ajuta la solutionarea conflictului.
5.3.7 Să stabilească de comun acord cu mediatorul limba în care se va desfăşura medierea.
5.3.8 În cauzele penale, părţile au garantat dreptul la asistenţă juridică şi, dacă este cazul, la
serviciile unui interpret.
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5.4 OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
5.4.1 Părţile au obligaţia de a respecta regulile medierii precum şi principiile acesteia
asumându-şi responsabilitatea pentru nerespectarea lor, cu toate consecinţele ce decurg din aceasta.
5.4.2 Să achite onorariul cuvenit mediatorului (mediatorilor) precum şi cheltuielile efectuate de
acesta (aceştia) pe parcursul medierii în interesul părţilor.
5.4.3 Să depună toate diligentele în vederea soluţionării conflictului pe calea medierii.
5.4.4 Să păstreze confidenţialitatea susţinerilor făcute pe parcursul medierii cu excepţia
cazurilor în care legea prevede contrariul sau părţile convin altfel la semnarea contractului printr-o
anexă ce face parte integrantă din prezentul contract.
5.4.5 De a semna procesul-verbal prin care se constată prezentarea părţilor şi a mediatorului la
fiecare şedinţă de mediere.
6. CONFIDENŢIALITATEA
6.1 Întreg procesul de mediere va fi confidenţial şi se va desfăşura de o asemenea manieră încât
să nu aducă niciun prejudiciu nici uneia dintre părţi, cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege (de
exemplu, dacă mediatorul ia cunoştinţă de existenţa unor fapte ce pun în pericol creşterea şi educarea
copilului ori prejudiciază grav interesul acestuia).
6.2 Mediatorul are îndatorirea de a atrage atenţia persoanelor care participă la mediere, asupra
obligaţiei de păstrare a confidenţialităţii şi va putea solicita acestora semnarea unui acord de
confidenţialitate. În acest caz, părţile vor putea insera în prezentul contract o clauză de
confidenţialitate sau vor putea încheia un acord de confidenţialitate separat, anexă la contract.
6. ÎNCHIDEREA PROCEDURII DE MEDIERE
6.1 Procedura de mediere se închide, după caz:
6.1.1 prin încheierea unei înţelegeri între părţi în urma soluţionării conflictului;
6.1.2 prin constatarea de către mediator a eşuării medierii;
6.1.3 prin denunţarea contractului de mediere de către una dintre părţi.
6.2 În situaţia în care se ajunge la o înţelegere, părţile şi/sau reprezentanţii acestora vor întocmi
un acord ce va fi semnat de către aceştia.
6.3 La închiderea procedurii de mediere, mediatorul va întocmi un proces-verbal care se
semnează de către părţi, personal sau prin reprezentant, şi de mediator. Părţile primesc câte un
exemplar original al procesului-verbal.

7.

LIMBA ÎN CARE SE DESFĂŞOARĂ MEDIEREA

7.1 Părţile prezentului contract au stabilit de comun acord ca limba în care se desfăşoară
medierea să fie ……………………………………………………………………..
7.2 Când situaţia o impune, părţile vor conveni ca, pe parcursul medierii să fie prezent un
translator autorizat; cheltuielile ocazionate de prezenta translatorului vor fi suportate de către părţi, în
modalitatea aleasă de acestea.
9. ALTE CLAUZE
9.1 Prezentul contract este titlu executoriu cu privire la sumele datorate de către părţile în
conflict, cu titlul de onorariu.
9.2 Neplata de către părţile în conflict a onorariului cuvenit mediatorului în cuantumul şi la
termenele fixate prin prezentul contract, precum şi neachitarea, contravalorii cheltuielilor aferente
procedurii de mediere, dau dreptul mediatorului să procedeze la rezilierea deplin drept a prezentului
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 Contractului de mediere.

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

ASOCIATIA CENTRUL DE MEDIERE ........................
...................................... - Birou de Mediator
Uniunea Centrelor de Mediere din România
Form CM-2P-001

contract, fără nicio altă formalitate, şi fără nicio altă procedura judiciară sau extrajudiciară. Prezentul
pact comisoriu de gradul IV îşi va produce efectele de la data scadenţei obligaţiei neexecutate.
9.3 Dacă, în afară de părţile aflate în conflict, la şedinţa de mediere, participă şi terţe persoane,
acestea vor fi obligate, să respecte regulile şi principiile medierii. În cazul în care părţile în conflict au
înţeles să încheie un acord de confidenţialitate, mediatorul va solicita semnarea unui astfel de acord şi
de către terţele persoane prezente în mediere.
9.4 În situaţia în care părţile doresc să adauge alte clauze la prezentul contract, acestea vor fi
prevăzute într-o anexă ce se constituie parte integrantă la prezentul contract.
9.5 Contractul de mediere nu poate cuprinde clauze care contravin legii sau ordinii publice.
9.6 Prezentul contract a fost încheiat azi …………….. la …………………………………...
în ….. exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte contractantă.
SEMNATURĂ (ŞTAMPILĂ)
MEDIATOR (MEDIATORI)
1...................................................
2...................................................

SEMNATURĂ (ŞTAMPILĂ)
PARTI
1...................................................
2..................................................
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