Mediatorul este
contactat de 1 parte

Mediatorul este
contactat de ambele (toate) părţile

NU

Nume – prenume & date de contact ale părţilor;
Obiectul Medierii

Mediatorul invită
partea
DA

Consimțământul cu privire la folosirea si gestionarea datelor cu caracter
personal

Partile
Obiectul contractului:
Adresă parte/paărți invitate
Data, ora și locul unde va avea loc intalnirea și eventual semnarea contractului
de mediere
Onorariu
Eventual, precizarea dacă se trimite a doua invitație și pentru ce data

Cerere de Mediere
si eventual
Contractul de
Pregătire a Medierii

data, ora și locul unde urmează să se încheie contractul de mediere;
numele, adresa și numărul de telefon al mediatorului;
numele părții sau părților care au declanşat procedura prealabilă
medierii;
o scurtă evocare a cazului.

Invitaţia la Mediere

Partea acceptă
invitaţia

DA

NU

Proces Verbal

-datele de identificare a formei de exercitare a profesiei (obligatoriu
denumire, sediul profesional și codul de identificare fiscală – C.I.F.)
-numărul de înregistrare în Registrul Formei de Exercitare a
Profesiei de Mediator (poziția)
-datele de identificare ale mediatorului
-data, ora și locul la care a fost programată ședința de informare
-părțile participante cu toate datele de identificare (nume,
prenume/denumire enitate, domiciliul/sediu etc...)
-obiectul conflictului și după caz, numărul dosarului aflat pe rolul
instanței de judecată
-motivul pentru care nu s-a putut realiza informarea părților
-semnătura și ștampila mediatorului
-semnătura părții/părților prezente (după caz – opțional)

a) identitatea părților conflictului sau după caz, a reprezentanților lor;
b) menționarea tipului sau a obiectului conflictului;
c) declarația părților că au fost informate de către mediator cu privire la mediere, efectele
acesteia și regulile aplicabile;
d) obligația mediatorului de a păstra confidențialitatea și decizia părților privind păstrarea
confidențialității, după caz;
e) angajamentul părților aflate în conflict de a respecta regulile aplicabile medierii;
f) obligația părților aflate în conflict de a achita onorariul cuvenit mediatorului şi cheltuielile
efectuate de acesta pe parcursul medierii în interesul părților, precum şi modalitățile de
avansare şi de plată a acestor sume, inclusiv în caz de renunțare la mediere sau de eşuare a
procedurii, precum şi proporția în care va fi suportat de către părți, ținându-se cont, dacă
este cazul, de situația lor socială. Dacă nu s-a convenit altfel, aceste sume vor fi suportate de
acestea în mod egal;
g) Contractul de mediere constituie tilu executoriu cu privire la obligația părților de aachita
onorariul scadent cuvenit mediatorului;
h) înțelegerea părților privind limba în care urmează să se desfăşoare medierea;
i) numarul de exemplare în care va fi redactat acordul în cazul în care acesta va fi în formă
scrisă, corespunzator numărului părților semnatare ale contractului de mediere;
j) obligația părților de a semna procesul-verbal întocmit de către mediator, indiferent de
modul în care se va încheia medierea.
k) Consimțământul cu privire la folosirea si gestionarea datelor cu caracter personal
l) alte clauze

a) identitatea persoanei care insoțește părțea;
b) menționarea contractului de mediere;
c) declarația persoanei că a fost informată de către mediator cu privire la mediere și regulile
aplicabile;
d) obligația de a păstra confidențialitatea;
e) angajamentul de a respecta regulile aplicabile medierii;
h) numarul de exemplare în care a fost redactat;
i) Sermnătura persoanei

DA
Părţile acceptă
medierea

NU

Certificat de Informare

DA
Contract de Mediere

Acord de
Confidențialitate

-datele de identificare a formei de exercitare a profesiei
(obligatoriu denumire, sediul profesional și codul de identificare
fiscală –C.I.F.)
-numărul de înregistrare în Registrul Formei de Exercitare a
Profesiei de Mediator (poziția)
-datele de identificare ale mediatorului
-data, ora și locul la care a fost programată ședința de informare
-părțile participante cu toate datele de identificare (nume,
prenume/denumire entitate, domiciliul/sediu etc...)
-obiectul conflictului și după caz, numărul dosarului aflat pe rolul
instanței de judecată
-decizia fiecărei părți în urma informării cu privire la acceptarea
medierii
-semnătura și ștampila mediatorului
-semnătura părților
În cazul particular al art. 60 indice 1 alin. 1, lit. g din lege,
mediatorul va consemna în cuprinsul certificatului și numărul și
data documentului prin care a fost exprimat consimțământul
victimei de a participa la ședința de informare împreună cu
făptuitorul.

Desfasurarea
Medierii

Partile au ajuns la NU
o soluție
DA

Acord de Mediere Total

-Data, ora, locul incheierii acordului de mediere
-Contractual de mediere nr
-identitatea părților conflictului sau după caz, a reprezentanților
lor;
-menționarea tipului sau a obiectului conflictului;
-identificarea mediatorului/mediatorilor care au condus procedura
de mediere;
-Rezultatul medierii (cine face, ce face, cand/de cand/până când
face, cum face, ce se intâmplă dacă nu face)
-Nr de exemplare
-Semnătura părților
-Semnătura mediatorului
-Semnătura avocaților părților, dacă este cazul

Acord de Mediere Parțial

Proces Verbal de
Inchidere a
Procedurii de
Mediere

-Data, ora, locul incheierii procesului verbal
-Contractual de mediere nr
-Rezultatul medierii (acord total sau partial/eșuarea
medierii/denunțarea contractului de mediere)
-Nr de exemplare
-Obligația de a depune un exemplar la instanță/parchet și cine are
această obligație
-Dacă părţile au beneficiat de asistenţa unui avocat şi de serviciile
unui interpret ori, după caz, să menţioneze faptul că au renunţat
expres la acestea (pentru cazurile penale).
-Semnătura părților
-Semnătura mediatorului

-Data, ora, locul incheierii acordului de mediere
-Contractual de mediere nr
-identitatea părților conflictului sau după caz, a reprezentanților
lor;
-menționarea tipului sau a obiectului conflictului;
-identificarea mediatorului/mediatorilor care au condus procedura
de mediere;
-Rezultatul medierii (cine face, ce face, cand/de cand/până când
face, cum face, ce se intâmplă dacă nu face)
-Nr de exemplare
-Semnătura părților
-Semnătura mediatorului
-Semnătura avocaților părților, dacă este cazul

