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ACORD DE MEDIERE 

 
 

Încheiat la data de …….., în baza Contractului de mediere nr. …. din data de, ……, în 

conformitate cu prevederile art. 58  din Legea nr. 192/2006 privind medierea, organizarea și exercitarea 

profesiei de mediator, am întocmit în formă scrisă prezentul Acord de mediere .  
 

A. Părțile acordului: 

 

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 ………………….., 

 în calitate de …………, care în temeiul Legii nr.192/2006 privind medierea și organizarea 

profesiei de mediator, au convenit la încheierea prezentului acord de mediere. 

 

B. Conflictul dintre părți:   

   

Prin prezentul acord de mediere noi, părțile, stingem  în  mod  total  conflictul  dintre  noi constând 

în aceea că: 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

.. 

 

 

 

C. Conținutul înțelegerii: 

În conformitate cu prevederile Legii nr.192/2006, am consimțit la încheierea prezentului 

acord, liber exprimat și neafectat de nici un viciu de consimțământ, fiind întru-totul de acord cu 

cele convenite după cum urmează: 

 

Declarăm că în urma procedurii de mediere intermediate de Biroul de mediator-Ileana Anastase, 

prin Ileana Anastase, mediator autorizat, prin hotărârea nr. 944 /17.09.2010 a Consiliului de 

Mediere în  conformitate cu prevederile Legii nr. 192/2006 şi angajat de noi în temeiul contractului 

de mediere nr ….. încheiat la data de ………., prin încheierea prezentului acord liber exprimat și 



neafectat de nici un viciu de consimțământ, am ajuns la o înțelegere totală cu privire la 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… am consimţit la încheierea următoarei înțelegeri: 

 

 

În urma procedurii de mediere noi părţile: …………, .., ………………. și 

…………………….., am ajuns la următoarea înțelegere  : 

 

1. În urma procedurii de mediere, eu, ………………………, identificat cu, C.I, seria. ….. nr……., 

CNP ……., cu domiciliul în Jud ……., Sat. …….., Comuna. ……….., str. ………nr. ….. ……. cu valabilitate 

………….., în calitate de …………………..,declar următoarele: 

 

1.    

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…. 

  

2. În urma procedurii de mediere, eu, ………………………, identificat cu, C.I, seria. ….. 

nr……., CNP ……., cu domiciliul în Jud ……., Sat. …….., Comuna. ……….., str. ………nr. 

….. ……. cu valabilitate ………….., în calitate de …………………..,declar următoarele: 

1.    

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

Noi, părtile ……., ……  și ………., declarăm că am convenit asupra tuturor aspectelor 

cuprinse în prezentul acord de mediere potrivit propriului nostru consimțământ, liber exprimat și 

neafectat de vicii, fiind întru-totul de acord cu cele convenite și inserate în prezentul înscris l-am 

citit şi semnat fără să avem obiecţii şi fără a fi constrânşi  pe parcursul medierii sau semnării și că 

astfel, conflictul dintre noi este pe deplin rezolvat, ne mai având alte pretenții reciproce.   

  

Prezentul acord are valoarea unui înscris sub semnătură privată şi nu conţine clauze care 

să aducă atingere legii şi ordinii publice şi poate fi supus verificării notarului public în 

vederea autentificării ori, după caz, încuviinţării instanţei de judecată.  

 

Prezentul acord de mediere a fost redactat astăzi ……., în …(…) exemplare originale, unul 

pentru arhiva biroului de mediator și câte unul pentru fiecare parte, fiecare exemplar având câte 

două pagini. 

MEDIATOR 

 

PĂRŢI 

 


