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ACORD DE CONFIDENTIALITATE        

Încheiat între: 

       A. MEDIATOR 

 

ANASTASE D. ILEANA BIROU DE MEDIATOR, cu sediul în Mun. Constanța, Bulevardul 1 Mai nr 99, Lot 1 bl G2 Ap 

6, Constanța jud. Constanța, înregistrat în Registrul naţional al formelor de exercitare la poziţia nr. 1900/27.01.2011, având 

codul de înregistrare fiscală (CIF) nr.28164160, prin doamna, Anastase Ileana, în calitate de mediator autorizat, prin hotararea 

nr. 944 /17.09.2010, a Consiliului de Mediere   

 

si 

 

        B. PARTI 

 

1. ………………………, identificat cu, C.I, seria. ….. nr……., CNP ……., cu domiciliul în Jud ……., Sat. …….., Comuna. 

……….., str. ………nr. ….. ……. cu valabilitate ………….., în calitate de ………………….., 

și 

 
2. ………………………, identificat cu, C.I, seria. ….. nr……., CNP ……., cu domiciliul în Jud ……., Sat. …….., Comuna. 

……….., str. ………nr. ….. ……. cu valabilitate ………….., în calitate de ………………….., 

 

care în temeiul Legii nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, au convenit la încheierea prezentului 

acord de confidențialitate, cu respectarea următoarelor clauze: 

 

Art.1- Partile semnatare ale prezentului acord se obligă să păstreze confidenţialitatea datelor, informaţiilor şi documentelor 

ce i se vor pune la dispoziţie, sau de care va lua la cunoştinţă, in  timpul desfasurarii procedurii de mediere, acestea avand 

caracter confidential fata de terti conform art.53 din legea 192/2006 

 

Art. 2. – Nerespectarea prevederilor prezentului acord de către oricare dintre părţi atrage obligarea părţii în culpă la plata 

de daune-interese. 

 

Prezentul acord s-a încheiat astăzi ………… în …..exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, fiecare exemplar 

având o pagină. 

 

 

 

 

 

MEDIATOR 
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