
 

Biroului de Mediator(i) __________________ 

 

 

CERERE 

privind solicitarea medierii 

 

        Subsemnatul,______________________________________________________,  domiciliat 

_______________________________________________________, telefon 

________________________, mail:________________________________, fiind parte a unui conflict  

privind ______________________________________ cu  cetăţeanul/persoana  juridică 

________________________________________ despre care cunosc următoarele date de 

contact:_________________________________________ 

____________________________________________________________________, fiind partea 

cealaltă a conflictului,  

Solicit respectuos 

să luaţi act de intenţia mea benevolă de a iniţia procedura de mediere conform art. 25(1) al Legii Nr. 

134-XVI  din 14.06.2007 cu privire la mediere.  

         Mi s-a comunicat faptul, că în situația refuzului celeilalte  părți de a accepta medierea 

conflictului sau la expirarea a 15 zile de la data înregistrării cererii, tratativele duse de mediator 

privind inițierea procedurii de mediere cu celaltă parte nu vor da rezultate, medierea nu va avea loc. 

 

       ____________________      _________________________ 

                                      (semnătură)                         (numele/prenumele)  

    ”_____” ______________ 201___ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 CONTRACTUL  DE  MEDIERE 

nr._______ 

 

  _______________                                                                      _____/______/_20__               

        (locul) 

 

 

I.Dispoziţii generale. 

1.1.Prezentul contract este încheiat între ___________________care acţionează în nume, pe 

riscul şi contul propriu, în baza atestatului nr.__________ din __________ în calitate de mediator, 

denumit în cadrul prezentului contract,  şi 

 cetăţeanul __________________, C/P_______________________________________, 

B/I____________________________________, domiciliat(ă)/cu viza de reşedinţă în 

_____________________________________________________________________, care 

acţionează în nume propriu, pe contul şi riscul propriu, în calitate de persoană fizică/juridică, 

denumit în continuare Partea I, şi  

cetăţeanul ___________________, C/P_______________________________________, 

B/I___________________________________, domiciliat(ă)/cu viza de reşedinţă în 

_____________________________________________________________________, care de 

asemenea va acţiona în calitatea sa de persoană fizică, în nume propriu, pe contul şi riscul propriu, 

în calitate de persoană fizică/juridică, denumit în continuare Partea II. 

1.2.Prezentul contract este un contract consensual, fiind valabil încheiat la momentul 

realizării acordului de voinţă asupra tuturor condiţiilor esenţiale după cum urmează. 

 

II.Obiectul contractului. 

2.1.Obiectul conractului reprezintă medierea disputei intervenite dintre părţi, cu privire la 

_______________________________________________________________________ 

2.2. Prin prezentul contract părţile, sus menţionate, îşi exprimă acordul  cu privire la 

declanşarea medierii, cooperarea lor în acest sens, utilizarea tuturor mijloacelor şi tehnicilor folosite 

de mediator cu privire la  respectarea regulilor aplicabile  medierii, conform termenilor şi 

condiţiilor, stipulate  în acest contract.  

 

III.Onorariul mediatorului. 

3.1. Onorariul stabilit de părţiile semnatare a prezentului contract este în cuantum de 

___________MDL  pentru întreg procesul de mediere care nu poate dura mai mult de trei luni 

calendaristice din momentul semnării prezentului contract. 



3.2. Onorariul este plătit de către părţile medierii în mod egal, 100% în avans, la momentul 

semnării prezentului contract. 

 

IV. Drepturile şi obligaţiile părţilor. 

4.1.Drepturile mediatorului. 

4.1.1. Să aplice un model propriu de organizare a procedurii de mediere cu respectarea 

dispoziţiilor şi principiilor aplicabile medierii, stipulate  de prezentul contract şi de Legea  cu privire 

la mediere. 

4.1.2.  Să  încaseze  onorariul  stabilit  în pct._______ al prezentului contract. 

4.1.3. În cazul în care conflictul supus medierii prezintă aspectele dificile sau controversate 

de natura juridică ori din orice alt domeniu specializat, mediatorul cu acordul părţilor, poate să 

solicite punctul de vedere al unui specialist din domeniul respectiv, evidenţiind  doar problemele 

controversate, fără a dezvălui identitatea părţilor. 

 

4.2.Obligaţiile mediatorului. 

4.2.1.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. 

4.2.2. Mediatorul va depune toate diligenţele pentru ca părţile să ajungă la un acord reciproc 

convenabil într-un termen rezonabil. 

4.2.3. Va oferi părţilor explicaţii cu privire la principiile medierii, la efectele acesteia şi la 

regulile aplicabile. 

4.2.4. Să asigure pe parcursul medierii respectarea libertăţii , demnităţii şi a vieţii private a 

părţilor. 

4.2.5. De a nu impune părţilor o soluţie cu privire la  conflictul mediat. 

4.2.6. 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. 

4.2.7.  Să  restituie părţilor, înscrisurile ce i-au fost încredinţate pe parcursul medierii. 

4.2.8.  De a nu reprezenta  sau asista  vreuna dintre părţi într-o procedura  judiciară sau 

arbitrală avînd ca obiect conflictul supus medierii. 

4.2.9. Să renunţe la medierea dacă  a dat declaraţie ca martor  în legătură cu cauza supusă 

medierii. 

4.2.10. De a nu da declaraţii  în calitate de  martor  în legătura cu faptele sau actele de care ia 

cunoştinţă în cadrul procedurii de mediere. 

4.2.11. De a anunţa părţile despre faptul de vreun interes financiar  sau de altă natură, orice 



relaţie socială, profesională sau de afaceri în legătură cu oricare dintre părţi, şi/sau reprezentanţii 

părţilor. 

4.2.12.  De a aduce la cunoştinţa părţilor aflate în conflict despre parvenirea pe parcursul 

medierii a unei situaţii de natură să afecteze scopul medierii, neutralitatea şi imparţialitatea 

mediatorului. 

4.2.13. În cazul în care cazul mediat  a făcut obiectul unui litigiu civil pe rolul instanţei de 

judecată, la închiderea procedurii de mediere , să  informeze  instanţă de judecată privind rezultatele 

acesteia. 

4.2.14. Să supravegheze  că rezultatul medierii să nu contravină interesului superior al 

copilului. Să sesizeze autoritatea  competentă  despre faptele ce pun în pericol creşterea sau 

dezvoltarea normală a copilului, dacă  mediatorul  a făcut cunoştinţă  cu acestea  în cadrul 

procedurii de mediere. 

4.2.15. În cauzele penale, mediatorul are obligaţia de a comunica organul judiciar o copie de 

pe procesul-verbal de închidere a procesului de mediere. 

 

4.3.Drepturile părţilor. 

4.3.1. Să fie asistate de către avocaţi sau de alte persoane. 

4.3.2. Să se consulte în orice moment cu avocaţi, experţi sau alte persoane. 

4.3.3. Să fie informate asupra procedurii de mediere. 

4.3.4. Să solicite încetarea procedurii de mediere în orice moment. 

4.3.5. Să prezinte înscrisuri care le pot ajuta la soluţionarea conflictului. 

4.3.6. Să stabilească de comun acord cu mediatorul limba în care se va desfăşura medierea. 

 

4.4. Obligaţiile părţilor. 

4.4.1. De a respecta regulile medierii precum şi principiile acesteia asumîndu-şi 

responsabilitatea pentru nerespectarea lor, cu toate consecinţele ce decurg din aceta. 

4.4.2. Să achite  onorariul cuvenit mediatorului precum şi cheltuielile ocazionate efectuate  

de acesta pe parcursul  medierii în interesul părţilor. 

4.4.3. 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 a prezentului contract. 

 

V. Confidenţialitatea.  

5.1. Întreg procesul de mediere va fi confidenţial şi se  va desfăşura de o asemenea maniera 

încît să nu aducă niciun prejudiciu nici uneia dintre părţi, cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege 



(de exemplu, dacă mediatporul ia cunoştinţă de existenţa unor fapte ce pun în pericol creşterea 

copilului ori prejudiciază grav interesul acestuia). 

5.2. Mediatorul are îndatorirea de a atrage atenţia persoanelor care participă la mediere, 

asupra obligaţieide păstrare a confidenţialităţii. 

5.3. Susţinerile  făcute pe parcursul medierii de către părţile aflate în conflict, de către 

persoanele care asistă părţile, de specialiştii implicaţi în mediere, precum şi de către mediator au 

caracter confidenţial şi nu pot fi folosite ca probe în cadrul unei proceduri judiciare sau arbitrale, cu 

excepţia cazurilor în care părţile convin altfel ori legea prevede contrariu. 

 

VI. Încetarea procedurii de mediere 

6.1. Procedura de mediere încetează, după caz: 

6.1.1. prin înscrierea unui acord între părţi în urma soluţionării conflictului; 

6.1.2. prin constatatrea de către mediator a eşuării medierii; 

6.1.3. prin denunţarea contractului de mediere de către una dintre părţi. 

6.1.4. în situaţia în care se ajunge la o înţelegere, părţile şi/sau reprezenanţii acestora vor 

întocmi un acord ce va fi semnat de către aceştia; 

6.2. La încetarea procedurii de mediere, inclusiv în alte cazuri prevăzute  de lege, mediatorul 

va întocmi un proces-verbal care se semnează de către părţi, personal sau prin reprezentanţii lor, şi 

se contrasemnează de către mediator. Părţile  primesc cîte un exemplar original al procesului-verbal. 

 

VII. Limba în care se desfăşoară medierea.  

7.1. Părţile prezentului contract au stabilit de comun acord că limba în care se desfăşoară 

medierea să fie limba română. 

7.2. înd situaţia o impune, părţile vor conveni ca, pe parcursul medierii să fie prezent un 

translator autorizat. Cheltuielile ocazionate  de prezenţa translatorului vor fi suportate de către părţi, 

în modalitatea aleasă de acestea. 

 

VIII. Alte clauze. 

8.1. Dacă, în afara de părţile aflate în conflict, la şedinţa de mediere  participă şi terţe 

persoane, acestea vor fi obligate, să respecte regulile şi principiile  medierii, mediatorul va solicita 

semnarea unui astfel de acord de confidenţialitate de către terţele persoane prezente în mediere. 

8.2. Termenul de valabilitate a prezentului contract este de rei luni din momentul semnării. 

8.2.1. În cazul în care la expirarea termenului  de rei luni conflictul mediat nu se va 

soluţiona, iar părţile nu solicită continuarea procedurii de mediere, mediatorul va putea constata că 

părţile nu pot ajunge la un acord şi va înceta medierea. 



8.2.2. În cazul în care solicitarea nu va parveni în forma scrisă, în termenul indicat în 

prezentul contract, mediatorul prin proces-verbal va înceta medierea, iar părţile medierii nu pot 

înainta pretenţii  faţa de mediator. 

8.2.3. În cazul în care mediatorul va înceta procesul de mediere se va considera că 

mediatorul a acordat servicii de mediere în volum deplin pentru onorariul primit. 

 

8.3. Prezentul contract a fost încheiat  ________________ în (___________) exemplare 

originale. 

 

PĂRŢILE 

_______________                  _________________ 

(numele/prenumele)                       (semnătură) 

 

_______________                  _________________ 

(numele/prenumele)                      (semnătură) 

 

MEDIATORUL 

 

_______________                  _________________ 

(numele/prenumele)                      (semnătură) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROCES -VERBAL 

privind încetarea procedurii de mediere a conflictului 

 

 

”____”_________ 201_                      Nr.______                         __________________  
                                                                                                        (locul) 

  

 Mediatorul (numele/prenumele)________________________________________________,  

Partea (reprezentantul părții)  a conflictului (numele/prenumele)_____________________________ 

și Partea (reprezentantul părții)  a conflictului (numele/prenumele)__________________________ 

supus medierii conform Contractului de mediere Nr. _________ din ”___” ______201_ , de comun 

acord, urmare a intervenirii prevederilor pct. 6.1. al contractului menționat, au întocmit prezentul 

Proces-verbal de încetare a procedurii de mediere a conflictului din unul din faptele după cum 

urmează: a fost încheiat un acord de împăcare/  a fost constatat faptul că părţile nu pot ajunge la un 

acord/ din faptul  renunţării  la mediere/ din  faptul  decesului  persoanei fizice 

(numele/prenumele)_________________________________________/lichidării persoanei juridice 

(denumirea)_______________________________________________. 

 

 

PĂRŢILE 

 

 _____________________          ________________________________ 

                 (semnătură)                                 (numele/prenumele) 

 

 

 _____________________           ________________________________ 

                (semnătură)                                  (numele/prenumele) 
 

 

MEDIATORUL 

 

 _____________________         ________________________________ 

               (semnătură)                                 (numele/prenumele) 
 

 

 

 

Biroul de mediator(i)______________________                                    L.Ş. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACORDUL  DE ÎMPĂCARE 

 

  Întocmit la ___/_______/___20                                                      ________________ 

                           (locul) 

 

  Mediatorul ___________________                    Biroul de mediatori ________________  

  

I.Dispoziţii generale. 

Prezentul acord de împăcare este perfectat drept rezultat al acordului liber de voinţă dintre  

partea ____________________ şi  partea ______________________, în conformitate cu 

prevederile art.29 din Legea cu privire la mediere. 

 

II. Condiţiile acordului de împăcare.   

1. Înainte de încheierea acordului de împăcare părţilor indicate li s-a explicat:  

  a) drepturile şi obligaţiile legate de procedura de mediere, b)drepturile şi obligaţiile ce 

rezultă din încheierea acordului,c) urmările cu caracter juridico-civil şi juridico-penal ce rezultă din 

acord;  d) că împăcarea nu poate produce înlăturarea răspunderii civile şi/sau pedepsei penale, în 

cazul încheierii acordului de împăcare, pentru alte infracţiuni decît cele prevăzute la art.109 din 

Codul penal şi 276 din Codul de procedură penală, e) că participarea la mediere şi semnarea 

acordului de împăcare nu serveşte ca dovadă a recunoaşterii vinovăţiei. 

2. Acordul prezent  nu conţine prevederi care aduc atingerea legii, ordinii publice sau 

bunelor moravuri. 

 

III. Temeiul de fapt în baza căruia a fost perfectat acordul de împăcare: 

3.1._______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3.2._______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3.3._______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________ 

3.4._______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3.5._______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 IV. Angajamentele  asumate de părţi. 

 

4.1._______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

4.2._______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

4.3._______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

  

V. Efectul juridic al acordului de împăcare. 

5.1. Semnînd prezentul acord de împăcare părţile înţeleg că litigiul  aflat pe rol în instanţă de 

judecată încetează atît de fapt, cît şi de drept. 

5.2. Acordul de împăcare semnat de părţile litigiului va fi transmis instanţei de judecată şi va 

servi temei juridic de încetare a procesului în ordinea art.265 alin. 1 şi d) al Codului de Procedură 

Civilă. 

5.3. După semnarea  acordului de împăcare nici o parte nu va mai putea pretinde celeilalte  

părţi executarea altor obligaţii, în legătură cu raportul litigios, stins prin prezentul acord.  

5.4. Prezentul acord este executoriu, în condiţiile legii civile, de la dată îndicată în 

pct._________. 



5.5. Acordul prezent poate fi autentificat de notar sau de o altă autoritate competentă, 

potrivit legii. 

 

VI. Dispoziţii finale. 

6.1. Părţilor  li s-a adus la cunoştinţă faptul că: 

 Potrivit  art.29  din Legea nr.134-XVI  din 14.06.2007 cu privire la mediere, în cazul 

neexecutării de către una dintre părţi a obligaţiilor asumate prin acordul de împăcare, 

cealaltă parte este în drept să se adreseze în instanţă cu o cerere prin care va solicita 

executarea silită în modul prevăzut de legislaţie. 

 Mediatorul nu are putere de decizie în privinţa conţinutului înţelegerii asupra căreia 

vor conveni părţile. 

6.2. Prezentul acord a fost întocmit  în (______________) exemplare  cîe un exemplar penru 

fiecare parte.  

 

PĂRŢILE 

 

  ______________             ______________________   
       (semnătură)                                    (numele/prenumele)   

           

 _______________           _______________________ 

          (semnătură)                                   (numele/prenumele) 

 

 

Contrasemnat: 

 

MEDIATORUL  

 

  ____________          ____________________________ 
         (semnătură)                        (numele/prenumele) 

 

 

 

Biroul de mediator(i)_____________________________                                                  L.Ş. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


