CONTRACT DE MEDIERE

Nr 001 din …… 2008

Incheiat intre:
 1. XZ-Birou de Mediator, cu sediul în Bucuresti, ..........................................având C.I.F. nr ................ si contul bancar în …………… (ROL/EURO/USD/etc), nr. ………………………… deschis la …………………………………………………… ………, prin XZ, in calitatea de Mediator ,autorizatie nr. .................,eliberata de catre Consiliul de mediere, pe de o parte,si

2. Domnul/D-na ………………….X…………………………….., domiciliat(a) în ………………………, str ……………………………, nr ………, bl ……, sc …… ap ……, judetul ……………………… în calitate de reclamant

3.Domnul/D-na ……………Y……………………………………, domiciliat(a) în ………………………, str ……………………………, nr ………, bl ……, sc …… ap ……, judetul ………………………… în calitate de parat, pe de alta parte.

2. Obiectul contractului:

2.1. Obiectul contractului îl reprezinta medierea litigiului existent intre reclamant si parat,constand in aceia ca;(în mod obligatoriu trebuie trecut si obiectul conflictului dintre parti)

3. Onorariul

3.1. Onorariul convenit este în cuantum de……………..(ROL/EURO/USD) 3.2.Onorariul va fi platit de: a) ………………………..in cuantum de ………………..(RON/EURO/USD) b)…………………………in cuantum de ………………..(RON/EURO/USD)

3.3. Plata onorariului se va face in ……..rate,dupa cum urmeaza:

a)…………………..la data de …………

b)…………………..la data de…………..

c)…………………..la data de…………..,etc in ……….(RON/EURO/USD),la cursul BNR existent la data incheierii prezentului contract de mediere.

4.Cheltuieli

4.1. Chetuielile sunt in cuantum de…………..(RON/EURO/USD),reprezentand,posta,fax,telefon,e-mail,transport,xerox,consumabile,etc. 4.2. Cheltuielile ocazionate cu procedura medierii se platesc separat de onorariu,la data incheierii contractului de mediere, fiind suportate de catre:

a)…………………………………in suma de………………..(RON/EURO/USD) b)…………………………………in suma de ……………….(RON/EURO/USD) 4.3.Daca pe parcursul procedurii de mediere apar cheltuieli neprevazute, efectuate în interesul partilor aflate în conflict, cu acordul acestora, se va încheia o anexa la prezentul contract de mediere.

5. Declaratia partilor aflate in conflict

a).Domnul/Doamna ……………………….in calitate de reclamant declara ca este/nu este de acord cu declansarea procedurii de mediere,fiind decisa sa coopereze in acest sens, si intelege sa respecte procedura impusa de catre mediator, sa adopte o conduita civilizata pe toata durata procesului de mediere, sa respecte demnitatea si onoarea partii adverse precum si a mediatorului.

b) Domnul/Doamna ……………………….in calitate de parat declara ca este/nu este de acord cu declansarea procedurii de mediere,fiind decisa sa coopereze in acest sens si intelege sa respecte procedura impusa de catre mediator, sa adopte o conduita civilizata pe toata durata procesului de mediere, sa respecte demnitatea si onoarea partii adverse precum si a mediatorului.

6.Clauze speciale

6.1. Prezentul contract reprezinta titlu executoriu cu privire la sumele datorate de catre partile în conflict cu titlu de onorariu,si cheltuielile aferente.

6.2.Raporturile dintre parti nu pot fi dovedite decat cu prezentul contract si/sau in conditiile prevazute de catre L-192/2006,privind medierea

6.3.Prezentul contract nu poate fi adus la cunostinta tertilor decat cu acordul expres al partilor.

6.4 Partile în conflict se angajeaza sa respecte regulile aplicabile medierii precum si principiile acesteia. In acest sens partile aflate in conflict si care au apelat la mediere isi asuma responsabilitatea pentru nerespectarea acestora cu toate consecintele ce pot decurge din aceasta.

6.5. Mediatorul se obliga sa dea partilor explicatii cu privire la principiile medierii, la efectele acesteia si la regulile aplicabile;

6.6.Partile prezentului contract au stabilit de comun acord ca medierea sa se desfasoare în limba………………………..

6.7 Pe parcursul procedurii de mediere si ulterior procesului de mediere, mediatorul trebuie sa respecte confidentialitatea si sa nu divulge catre terti din ceia ce a luat la cunostinta cu ocazia conflictului dedus medierii, sa dea dovada de impartialitate si neutralitate precum si sa nu favorizeze nici una dintre parti,folosinduse de abilitati ascunse..

6.8. Mediatorul,la incheierea procesului de mediere se obliga sa restituie partilor, înscrisurile ce i-au fost încredintate pe parcursul procedurii de mediere.

6.9. Neplata de catre partile în conflict a onorariului cuvenit mediatorului în cuantumul si la termenele fixate prin prezentul contract, precum si neachitarea contravalorii cheltuielilor aferente procedurii de mediere dau dreptul mediatorului sa procedeze la rezilierea de plin drept a prezentului contract fara nici o alta formalitate si fara nici o alta procedura judiciara sau extrajudiciara. Prezentul pact comisoriu de gradul IV îsi va produce efectele de la data scadentei obligatiei neexecutate.

7. Alte clauze …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………….

8. Locul, data si ora desfasurarii procesului de de mediere ………………………………………………………………………………………………….

9. Locul si data încheierii contractului de mediere ………………………………………………………………………………………………….

10. Prezentul contract se incheie in …..exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

Mediator

Solicitant                                                           Solicitat

