
                                                                       
 

 

CENTRUL  DE  MEDIERE   PLOIEŞTI                                                                                                                                                        

 

Ploiesti , Piata Victoriei ,nr.3,  

              bloc Unirea , sc.B , corp F , et.2 , ap.5 F 

0744.422.853 ; 0721.940.047 ; 0745.767.060  

Banca: Transilvania Ploieşti 

E-mail: centrul_de_mediere_ploiesti@yahoo.com 

 

 

1. Știți ce este medierea? Știți că medierea este o procedură alternativă instanței de judecață? 

                                 Da                                                                                    Nu  

2. Ați aflat că informarea despre mediere a devenit  procedură prealabilă obligatorie proceselor în instanță pentru 

cauzele civile începând din data de 15 februarie 2013, odată cu intrarea în vigoare a Noului Cod de Procedură Civilă? 

                                 Da                                                                                    Nu  

3. Stiti ca solutionarea conflictelor prin mediere, fata de instanta de judecata,  reduce considerabil timpul, cheltuielile si 

stresul? 

                                 Da                                                                                    Nu  

4. Stiti ca prin mediere solutia la care se ajunge este cea pe care o identifica partile si satisface interesele tuturor celor 

implicati in conflict? 

                                 Da                                                                                    Nu  

5. Stiti ca in urma unei medieri de succes partile incheie un acord de mediere in care este consemnata intelegerea lor ? 

                                 Da                                                                                    Nu  

6. Stiti ca acordul de mediere reprezinta  un inscris sub semnatura privata? 

                                 Da                                                                                    Nu  

7. Stiti ca acordul de mediere semnat de parti poate fi incuviintat de instanta (prin hotarare de expedient) sau legalizat de 

catre notarul public? 

                                 Da                                                                                    Nu  

8. Stiti ca in cauzele comerciale solutionate prin mediere si incuviintate, ulterior, de catre instanta, taxa de timbru nu se 

plateste sau se recupereaza, dupa caz? 

                                 Da                                                                                    Nu  

9.Considerati ca este preferabila alternativa medierii pentru solutionarea conflictelor? 

                                 Da                                                      Nu                                             Nu stiu  

10. Ati apela la mediere daca ati fi implicat intr-un conflict? 

                                 Da                                                        Nu                                            Poate  

11. Stiti unde puteti gasi un mediator? 

                                 Da                                                                                    Nu  

12. Aveti cunostinta de faptul ca onorariul mediatorului este suportat in mod egal de toate partile care intra in mediere? Stiti 

ca onorariul unei medieri se poate negocia? 

                                 Da                                                                                    Nu  
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13. Considerati ca informarea prealabila privind medierea, obligatorie pe anumite spete, este o piedica in ceea ce priveste 

accesul la justitie? 

                                 Da                                                                                    Nu  

14. Ati pacurge informarea prealabila obligatorie daca nu ar exista sanctiune pentru neparticipare? 

                                 Da                                                     Nu                                            Nu stiu  

15. Considerati ca ar fi potrivit ca in scoli elevii sa invete despre mediere si gestionarea conflictelor? 

                                 Da                                                     Nu                                              Poate   

16. Credeti ca este necesară medierea în societatea românească actuală? 

                                 Da                                                     Nu                                            Nu stiu  

17. Unde ati vrea sa fie promovata mai eficient medierea? 

 La instanta    

 In mass-Media   

 La primăria din localitate     

 La Inspectoratele de Poliție         

 In mediul comercial 

 

 

CENTRUL DE MEDIERE PLOIESTI 

 va multumeste pentru amabilitatea de a raspunde intrebarilor formulate! 

 
 

 

 

Nume si prenume repondent…………………………………….. 

Ocupatie……………………………….. 

Telefon…………………………………. 

Adresa mail…………………………….. 

Localitate……………………………….. 

 

Data 

 


