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Románia
Ez az oldal segítséget nyújt ahhoz, hogy közvetítőt találjunk Romániában.
Hogyan találhatok közvetítőt Romániában?
A 192/2006. törvény 12. §-a alapján az engedélyezett közvetítők a Közvetítők Tanácsa által létrehozott és frissített, a Románia Hivatalos Közlönyének Első
Részében rendszeresen közzétett közvetítők névjegyzékében kerülnek nyilvántartásba vételre.
A közvetítők névjegyzéke ezen kívül elérhető a Közvetítők Tanácsa hivatalos honlapján is.
A Közvetítők Tanácsának honlapja a következő információkat tartalmazza:
közvetítők névjegyzéke;
engedélyezés;
akkreditáció;
módosítás;
jogszabályok;
közérdekű információk;
határozatok;
a Közvetítők Szakmai Szervezeteinek Országos Jegyzéke
Jegyzéke;
hivatkozások;
elérhetőségek.
A Közvetítők Tanácsának honlapján található információk 2006. november 2. óta elérhetők.
A közvetítők névjegyzékében elérhető további információk közé tartoznak az alábbiak:
azok a társadalmi szervezetek, amelyeknek a közvetítők a tagjai;
az általuk elvégzett közvetítői képzési program,
az az idegen nyelv, amelyen közvetítői szolgáltatást nyújtanak,
elérhetőségi adataik.
Amennyiben Ön érdeklődik valamely jogvita közvetítés útján történő rendezése iránt, közvetítőhöz fordulhat. A közvetítők névjegyzéke megtekinthető a
bíróságokon és az igazságügyminisztérium honlapján.
A Közvetítők Tanácsa rendszeresen frissíti a közvetítők névjegyzékét, és az aktuális adatokat közli a bíróságokkal, az országos és a helyi önkormányzati
szervekkel, valamint az igazságügyminisztériummal.
Ingyenes-e a közvetítők adatbázisához való hozzáférés?
Igen.
Hogyan keressek közvetítőt Romániában?
A következő kritériumok alapján kereshet közvetítőt:
a közvetítő nevének első betűje és
az adott közvetítő székhelye szerinti megye.
Utolsó frissítés: 10/06/2013
E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az
eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal
semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam
szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az
Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk
mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

