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

INVITAŢIE
LA MEDIERE
Din data de ________________
Către
D-nul/D-na..........................................
............................................................
............................................................
Ca urmare a cererii formulate în temeiul în baza art.43 alin.(1) din Legea nr.192/ 2006
privind medierea şi organizarea profesiei de mediator de către d-nul/d-na..................................
............................................., domiciliata în ………………………............................................,
str. ………………………………........................................, bl.........., ap........., nr. .........,
judeţul .................., înregistrată la noi sub nr. ………. din …………………. vă invitam în
ziua de …………………………………., ora ………………, la ……………………………...
………………………………………………………….. în vederea acceptării medierii având
ca obiect ………………………………………………………………………………………. .
În acest sens, vă transmitem alăturat formularul prin care vă puteţi exprima în baza
art.44 alin.(2) din legea mai sus menţionată, opţiunea dumneavoastră cu privire la acceptarea
sau neacceptarea procedurii de mediere.
Vă rugăm respectuos să ne remiteţi formularul completat în termen de 7 zile de la
primirea prezentei invitaţii într-una din următoarele modalităţi:
1. Scrisoare recomandată cu confirmare de primire la adresa ………………………..
…………………………………………………………………………………… ..
2. Fax la numărul ………………………..… .
3. E-mail la adresa ………………………… .
Pentru orice informaţii suplimentare vă stăm la dispoziţie şi putem fi contactaţi la
numărul de telefon …………………….. .
Cu stimă,
Semnătura,

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 Invitatiei la mediere.
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