CONTRACT DE MEDIERE nr....... din .......................................
I. P r ile contractante
Societatea Comercial ............................................................................................... , denumit în continuare furnizor,
cu sediul în .................................................................................................................. (adresa complet ) , înregistrat la
Oficiul registrului comer ului sub nr .................................................................. , cod fiscal...................
,reprezentat prin domnul / doa mna ................................................................ , a v â n d f u n c i a de
.........................................., i .................................................................................. (numele i prenumele solicitantului) ,
denumit/denumit în continuare beneficiar, posesor/posesoare al/a actului de identitate seria..... nr................... ,
cod numeric personal.........................., de profesie............................................................, domiciliat/domiciliat
în................................................................................................................... (adresa complet ), au convenit urm toarele:
II. Obiectul contractului de mediere
1. Medierea în vederea angaj rii beneficiarului la ....................................................................................... (denumirea
angajatorului din str in tate) din............................................................................. ( ara)
2. îndeplinirea tuturor formalit ilor pentru încheierea contractului individual de munc .
3. îndeplinirea formalit ilor privind deplasarea la locul de munc .
4. Alte presta ii ............................................................................................................................
III. Durata contractului de mediere
Durata contractului de mediere este de ............................................................................................. de
la
data
încheierii.
IV. Obliga iile p r ilor
1. Obliga iile furnizorului:
a) S ofere un loc de munc în concordan cu preg tirea, aptitudinile i interesele beneficiarului pe durata prezentului
contract;
b) S prezinte beneficiarului informa ii i preciz ri cu privire la cerin ele locului de munc i la condi iile în care poate
avea loc angajarea;
c) s asigure, dup caz, testarea aptitudinilor beneficiarului;
d) s fac demersurile necesare pentru încheierea contractului individual de munc cu angajatorul;
e) s asigure includerea în contractul individual de munc a elementelor prev zute în ofertele ferme de locuri de munc ;
f) s asigure întocmirea unui exemplar al contractului individual de munc i în limba român ;
g) s asigure confiden ialitatea datelor personale;
h) s efectueze demersurile i formalit ile necesare pentru deplasarea beneficiarului la locul de munc (ob inerea,
dup caz, a pa aportului, a vizei, a permisului de munc , asigurarea condi iilor de transport etc.);
i) s restituie toate documentele depuse de beneficiar, în cazul în care nu i-a g sit loc de munc corespunz tor sau
acesta renun la mediere;
J) s asigure respectarea de c tre angajator a clauzelor prev zute în contractul individual de munc .
2, Obliga iile beneficiarului:
a) s prezinte toate documentele i s furnizeze toate informa iile necesare pentru c utarea unui loc de munc
corespunz tor în str in tate;
b) s participe la ac iunile de testare organizate de furnizor, în vederea select rii pentru a fi angajat în str in tate;
c) s anun e furnizorul în cazul renun rii la serviciile de mediere ale acestuia;
d) s achite taxele legale i costurile legate de deplasarea în str in tate, dac acestea nu sunt suportate de angajator
potrivit contractului individual de munc ;
e) s respecte obliga iile prev zute în contractul individual de munc .
V. Tariful serviciilor de mediere
1. Tariful pentru serviciile prestate de furnizor este de ......................................................................................................... lei
(în cifre i în litere) i se achit la data încheierii contractului de mediere.
2. Furnizorul se oblig s restituie beneficiarului o parte din tarif, în urm toarele situa ii:
a).......... %, dac nu g se te un loc de munc corespunz tor pentru beneficiar pe durata contractului de mediere;
b) ........ %, dac înainte de expirarea duratei contractului de mediere beneficiarul notific renun area la
mediere.
VI. Modificarea i completarea contractului de mediere
Modificarea i completarea clauzelor contractului de mediere pot fi f cute numai prin acordul de voin al p r ilor, prin act
adi ional la contract, încheiat în form scris .
VII.
Încetarea contractului de mediere
Prezentul contract de mediere înceteaz :
a) la data semn rii contractului individual de munc cu angajatorul, cu excep ia clauzelor prev zute la cap. IV
pct. l lit. j) i pct. 2 lit. e), care înceteaz la expirarea contractului individual de munc ;
b) la expirarea duratei pentru care a fost încheiat, dac obiectul contractului de mediere nu s-a realizat;
c) prin acordul de voin al p r ilor;

d) dac beneficiarul refuz ...oferte de locuri de munc în str in tate;
e) prin reziliere.
În cazul în care una dintre p r i nu î i respect obliga iile asumate prin contract, partea lezat va notifica p r ii în culp
s depun toate diligentele pentru executarea corespunz toare a clauzelor contractuale.
Dac partea în culp , în termen de .......................... zile de la primirea notific rii, nu se conformeaz , partea lezat
poate rezilia în mod unilateral contractul de mediere i poate solicita desp gubiri, potrivit legii.
VIII. Litigii
În caz de litigiu p r ile vor încerca solu ionarea în mod amiabil a acestuia, în cazul în care nu se reu e te solu ionarea în
mod amiabil a litigiului, p r ile convin ca acesta s fie solu ionat de instan ele judec tore ti competente, potrivit legii.
IX.
Dispozi ii finale
Contractul de mediere intr în vigoare la data semn rii lui de c tre p r i. Prezentul contract de mediere s-a încheiat la
sediul furnizorului, în dou exemplare, unul pentru furnizor i unul pentru beneficiar.
Furnizor,
......................................................

Beneficiar,
...................................................

