CONTRACT DE PREMEDIERE

Nr. …….. din ….. 200..

1. Încheiat între

A. XZ – Birou de mediator, cu sediul în Bucuresti, ............................., înregistrat în Registrul naţional al formelor de exercitare la poziţia nr.?, având CIF nr. ………., cont bancar nr. ………………………………………, deschis la Banca ___________, prin domnul XZ, în calitate de mediator autorizat, pe de o parte şi,

B. 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……, înregistrat în O.R.C. sub nr. ………………….., având codul de înregistrare fiscală (CIF) nr. ………………….., cont bancar nr. ……………..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…….., înregistrat în O.R.C. sub nr. ………………….., având codul de înregistrare fiscală (CIF) nr. ………………….., cont bancar nr. ……………. deschis la Banca ___________, prin ………………………, în calitate de …………………………….

Avand in vedere faptul ca dl …………………………. a înaintat o cerere pentru iniţierea procedurii de mediere şi că a fost informat cu privire la procedura prealabilă de mediere,a intervenit prezentul contract

Art.1 Obiectul contractului:

Efectuarea demersurilor prevăzute de Art.43 şi Art.44 din Legea Nr.192/2006 în vederea transmiterii unei invitaţii scrise având drept scop acceptarea medierii şi iniţierea procedurii de mediere de către:

Dl/Dna …………………………………………. , domiciliat(ă) în ……………………………………….., Str…………………………………………, nr……, bl…., ap ….. , judeţul……………………………………….., identificat prin CI seria……, nr. ………………… , CNP ………………………………….………….. / SC ………………………., cu sediul în ……………………, str. ………………….., Nr……, cod ………………………, jud……., înregistrat în O.R.C. sub nr. ………………….., CIF nr…………… ………………….., cont bancar nr. 0000 0000 0000 0000 0000 0000, deschis la Banca ___________.

Art.2 Onorariul

2.1. Onorariul convenit este în sumă de……………..ROL/EURO/USD/etc, şi reprezintă contravaloarea prestaţiilor şi cheltuielilor pe care mediatorul le avanseză pentru efectuarea procedurii prealabile medierii.

2.2. Dacă pe parcursul procedurii de premediere apar cheltuieli neprevăzute, efectuate în interesul solicitantului, cu acordul acestuia, se va încheia o anexă la prezentul contract.

Art.3 Drepturile si obligaţiile mediatorului:

3.1 Mediatorul are obligatia:

a) să informeze solicitantul cu privire la procedura medierii, în special cu privire la procedura prealabilă pentru ca aceasta să înteleaga scopul, limitele şi efectele demersurilor sale;

b) să se asigure că se respectă libertătile, demnitatea şi viaţa privată a părtilor;

c) să refuze preluarea cazului dacă află de împrejurari ce îl impiedică să fie neutru şi imparţial, precum şi în cazul în care constată că drepturile ce urmează a fi puse în discuţie nu pot face obiectul medierii;

d) să păstreze confidenţialitatea informaţiilor de care ia cunostinţă cu ocazia procedurii prealabile.

3.2 Mediatorul are dreptul:

a) să facă toate demersurile legale pentru invitarea părţilor la mediere, cu respectarea legii medierii;

b) să încaseze onorariul convenit.

Art.4 Drepturile şi obligatiile solicitantului:

4.1 Obligaţiile solicitantului:

a) să achite cheltuielile stabilite prin prezentul contract;

b) să păstreze confidenţialitatea tuturor actelor întocmite în cadrul procedurii prealabile de mediere;

c) să comunice cu exactitate datele părţii pe care doreşte să o invite la mediere cât şi natura disputei;

c) să aibă o atitudine sinceră şi cooperantă pe tot parcursul derulării prezentului contract.

4.2 Drepturile solicitantului:

a) să fie informat asupra procedurii de mediere, în special cu privire la procedura prealabilă pentru ca aceasta să înteleagă scopul, limitele şi efectele medierii;

b) să fie asistat sau reprezentat de un avocat sau de o altă persoană.

Art.5 Clauze

5.1. Partea semnatara prezentului contract doreste declanşarea medierii şi este decisă să coopereze în acest scop.

5.2. Prezentul contract este titlu executoriu cu privire la sumele datorate de către părţile în conflict cu titlu de onorariu.

5.3. Partea se angajează să respecte regulile aplicabile procedurii prealabile medierii.

Art.6Alte clauze ………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………..

Art.7 Locul şi data încheierii contractului de premediere……………………………………..

Art.8 Prezentul contract s-a încheiat în ………….. exemplare, cate unul pentru fiecare parte semnatară.

Mediator                                                                      Solicitant

