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PROIECT COFINANŢAT DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN PRIN PROGRAMUL 

OPERAŢIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 

TITLUL PROIECTULUI: „Medierea-politică publică eficientă în dialogul civic” 

POCA MySMIS 112412/SIPOCA269 

ACTIVITATEA: A 2. Dezvoltarea de instrumente independente de monitorizare şi evaluare a 

politicilor publice 

SUBACTIVITATEA: A 2.3. Monitorizarea percepţiei cetăţenilor privind serviciile de mediere 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Sondajul a avut rolul de a realiza o diagnoză a percepţiei potenţialilor beneficiari 

faţă de serviciile de mediere în scopul identificării nivelului de cunoaştere a acestor 

serviciu, a avantajelor şi beneficilor acestora, a mecanismelor de lucru, a reţelelor de 

mediatori autorizaţi de la nivel local, a rolului organizaţiilor nonguvernamentale în 

domeniul medierii. 

Sondajul a constat în aplicarea unui chestionar care conţine un număr de 40 de 

întrebări, în afara întrebărilor introductive (vârstă, gen, studii, ocupaţie) şi a fost 

aplicat on-line unui număr de 1.200 de repondenţi. 

La formularea întrebărilor s-au avut în vedere o serie de reguli de maximă 

importanţă şi anume: folosirea unor cuvinte simple, uşor de înţeles; formularea 

precisă a întrebărilor, fără ambiguităţi; evitarea întrebărilor care sugerează sau indică 

o anume variantă posibilă de răspuns; evitarea întrebărilor care sugerează răspunsuri 

dezirabile sub aspect social sau care au încărcătură emoţională; evitarea întrebărilor 

compuse care se referă simultan la două sau mai multe aspecte. 

În urma aplicării chestionarului şi a prelucrării cantitative şi calitative a datelor au 

reieşit următoarele rezultate: 
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ÎNTREBAREA nr. 1 - Aţi auzit de activitatea de mediere ca modalitate 

alternativă de soluţionare a conflictelor între două sau mai multe părţi care 

doresc să ajungă la o înţelegere? 

a) da – 935; 

b) nu – 265. 

Aţi auzit de activitatea de mediere ca modalitate alternativă de 

soluţionare a conflictelor între două sau mai multe părţi care doresc 

să ajungă la o înţelegere?

265; 22%

935; 78%

DA NU

 
Dintre cei 1.200 de repondenţi 935 (78 %) au răspuns că au auzit de activitatea 

de mediere ca modalitate alternativă de soluţionare a conflictelor între două sau mai 

multe părţi aspect relativ îmbucurător raportat la procentajul celor care nu au auzit de 

această activitate 22 % (265 repondenţi). 

 

ÎNTREBAREA nr. 2 - Dacă aţi răspuns afirmativ la întrebarea anterioară 

de unde aţi aflat despre existenţa activităţii de mediere? 

a) amplasarea unei firme – 137; 

b) anunţuri de publicitate – 259; 

c) anunţuri şi menţiuni în anuare, cărţi de telefon sau alte publicaţii – 

160; 

d) invitaţii, broşuri şi anunţuri de participare la conferinţe, colocvii 

etc. profesionale şi de specialitate – 235; 

e) site Internet – 354; 

f) alte persoane – 302. 
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Prima întrebare cu răspuns multiplu din cadrul chestionarului evidenţiază că o 

mare parte dintre repondenţi au aflat despre existenţa activităţii de mediere prin 

intermediul Internet-ului (354 persoane – 29,5 %) sau de la alte persoane (302 

persoane – 25,1 %). Adunând cele două procentaje putem concluziona că, mai mult 

de 50 % dintre repondenţi, au luat la cunoştinţă despre activitatea de mediere prin 

cele 2 modalităţi. Pe locurile imediat următoare se regăsesc anunţurile de publicitate 

(259 persoane – 21,5 %) şi invitaţiile, broşurile şi anunţurile de participare la 

conferinţe, colocvii etc. profesionale şi de specialitate (235 persoane – 19,5 %). 

Anunţurile şi menţiunile în anuare, cărţi de telefon sau alte publicaţii  nu reuşesc 

să „atragă” atenţia, comparativ cu celelalte modalităţi enumerate anterior, numărul 

persoanelor care au bifat acest răspuns ridicându-se la 160 (13,3 %). 

Cel mai mic procentaj, de 11,4 % (137 persoane), îl regăsim la amplasarea unor 

firme prin care se evidenţiază că în locaţia respectivă se regăseşte un birou de 

mediator, modalitate care, deşi ar trebui să reprezinte un element de vizibilitate, nu a 

reuşit să „atragă” atenţia decât unui procentaj redus al numărului repondenţilor. 

 

ÎNTREBAREA nr. 3 - Cine credeţi că poate desfăşura activitatea de 

mediere? 

a) judecătorul – 126; 

b) procurorul – 88; 

c) avocatul – 219; 

d) mediatorul – 917; 

e) poliţistul – 110; 

f) nu ştiu – 163. 
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Un procentaj semnificativ al celor chestionaţi 76,4 % (917 persoane) au 

cunoştinţă de faptul că mediatorul este persoana care poate desfăşura activitatea de 

mediere. Totuşi o mare parte din repondenţi au bifat, alături de mediatori şi ale 

categorii de persoane: avocatul (219 persoane – 18,2 %), judecătorul (126 persoane – 

10,5 %), poliţistul (110 persoane – 9,16 %) sau procurorul (88 persoane – 7,3 %). De 

asemenea un număr de 163 de repondenţi (13,5 %) au răspuns că nu ştiu cine poate 

desfăşura activitatea de mediere. 

Deşi procentajul celor care au răspuns cu „Nu ştiu” este destul de mic, dacă 

însumăm procentajele de la celelalte categorii de persoane bifate cu procentajul celor 

care au răspuns „Nu ştiu” rezultă un procentaj de 58,66 %. Această valoare a 

procentajului considerăm că este mult prea mare aspect care ne determină să tragem 

concluzia că, deşi 76,4 % din repondenţi au bifat mediatorul, o mare parte dintre 

aceştia nu sunt siguri de faptul că mediatorul este singura persoană „autorizată” în 

efectuarea procedurii de mediere şi că mulţi repondenţi au bifat varianta cu 

„mediatorul”  mai ales din similitudinea termenilor (mediere - mediator). 

 

ÎNTREBAREA nr. 4 - În ce situaţii aţi apela la un mediator? 

a) divorţ – 488; 

b) partaj – 417; 

c) conflicte de familie – 457; 

d) conflicte comerciale – 481; 

e) conflicte de muncă – 497; 

f) nu aş apela – 120; 

g) nu ştiu – 156. 
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O altă întrebare cu răspuns multiplu le solicita repondenţilor să precizeze în ce 

situaţii ar apela la serviciile unui mediator. În urma analizării cantitative a 

răspunsurilor putem observa că procentele sunt relativ egale (în jur de 40 %) pentru 

toate variantele exceptând pe cei care au răspuns că nu ar apela la serviciile unui 

mediator (120 persoane – 10 %) şi cei care nu ştiu când şi pentru ce ar trebui să 

apeleze la serviciile unui mediator (156 persoane – 13 %). 

Astfel dintre repondenţi - 488 (40,6 %) ar apela la mediator în cazul unui divorţ, 

417 (34,75 %) în cazul unui partaj, 457 (38,08 %) în cazul unor conflicte de familie, 

481 (40,08 %) în cazul unor conflicte comerciale şi 497 (41,41 %) în cazul unor 

conflicte de muncă. 

Adunând procentajele celor care nu ar apela sau nu ştiu în ce situaţii ar apela la 

serviciile unui mediator ajungem în situaţia de a totaliza 23% dintre persoanele 

chestionate, un procent ridicat, procent care poate fi scăzut numai prin intensificarea 

activităţilor de promovare a serviciilor de mediere. 

 

ÎNTREBAREA nr. 5 - În opinia dumneavoastră medierea este: 

a) o împăcare – 195; 

b) o rezolvare a conflictului pe cale amiabilă – 842; 

c) nu ştiu – 163. 
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Cea mai mare parte a repondenţilor 842 (70,16 %) cunosc faptul că, medierea 

reprezintă o rezolvare a conflictului pe cale amiabilă. Procentul rezultat adunat cu 

procentul celor care consideră că este „o împăcare” (195 persoane – 16,25 %) ridică 

procentul celor care ştiu care este rezultatul final al activităţi de mediere la  86,42 %. 

Am adunat aici şi pe cei care au considerat că medierea este o împăcare plecând de la 

premisa că aceştia ştiu care este rezultatul activităţii de mediere dar nu au un „limbaj” 

adaptat la o anumită terminologie. 

Un procent de 13,58 % din repondenţi au răspuns că nu ştiu care este rezultatul 

activităţi de mediere. Dacă coroborăm numărul răspunsurilor „Nu ştiu” cu cele de la 

întrebarea nr. 3 vom observa că numărul celor care răspund cu această variantă este 

identic – 163 repondenţi, aspect care evidenţiază o constantă a răspunsurilor. 

 

ÎNTREBAREA nr. 6 - Cunoaşteţi principalele avantaje şi beneficii ale 

serviciilor de mediere? 

a) da – 646; 

b) nu – 554. 
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Deşi 935 de persoane (conform rezultatelor întrebării numărul 1, punctul a) au 

auzit de activitatea de mediere ca modalitate alternativă de soluţionare a conflictelor 

între două sau mai multe părţi care doresc să ajungă la o înţelegere numai 646 dintre 

acestea (53,83 %) dintre repondenţi cunosc principalele avantaje şi beneficii ale 

serviciilor de mediere. Restul de 554 (46,17 %) nu cunosc aceste avantaje. 

Comparând rezultatele cu cele de la întrebarea nr. 1 putem concluziona că, mulţi 

dintre repondenţi, deşi au auzit de activitatea de mediere nu cunosc rezultatele 

acestora. 

Astfel la procentajul de 22 % al celor care au răspuns la întrebarea nr. 1 că nu 

ştiu şi nu au auzit despre activitatea de mediere considerăm că trebuie să li se 

„adauge” şi procentul de 24,17 % (procent rezultat din diferenţa dintre cei care nu 

cunosc beneficiile activităţi de mediere 46,17 % şi cei 22 % care au răspuns la 

întrebarea nr. 1 că nu ştiu nimic despre mediere). Concluzionăm acest lucru deoarece 

chiar dacă au auzit de mediere aceştia nu cunosc absolut nimic despre avantajele şi 

beneficiile acestei activităţi şi este posibil ca să nu apeleze la aceste servicii mai ales 

în contextul în care activitatea de mediere nu mai este obligatorie. 

 

ÎNTREBAREA nr. 7 - Consideraţi că medierea constituie o alternativă la 

procesul judiciar? 

a) da – 676; 

b) nu – 198; 

c) nu ştiu – 326. 
 



 

 8 

Consideraţi că medierea constituie o alternativă la 

procesul judiciar?

676; 56%

198; 17%

326; 27%

da nu nu ştiu

 
O mare parte dintre repondenţi 676 (56 %) consideră că activitatea de mediere 

constituie o alternativă la procesul judiciar dar totuşi 198 (17 %) dintre repondenţi 

cred că această activitate nu constituie o alternativă la procesul judiciar. Cumulând 

procentul celor care nu consideră că activitatea de mediere constituie o alternativă la 

procesul judiciar cu cel al celor care au răspuns că varianta „Nu ştiu”, respectiv 326 

persoane (27 %) rezultă un procent îngrijorător, opinăm noi, de 44 %. 

Coroborând rezultatele acestei întrebări cu cele de la întrebarea nr. 1 (la care 

78% dintre repondenţi au răspuns că au auzit de activitatea de mediere ca modalitate 

alternativă de soluţionare a conflictelor între două sau mai multe părţi) putem 

concluziona că, nefiind siguri că medierea este o alternativă la procesul judiciar chiar 

şi cei care cunosc despre existenţa acestei activităţi este posibil să nu opteze pentru 

acest tip de activitate. 

  

ÎNTREBAREA nr. 8 - Activitatea de mediere poate face parte din categoria 

formelor de apărare a drepturilor şi intereselor legitime ale persoanei? 

a) da – 679; 

b) nu – 162; 

c) nu ştiu – 359. 
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Un număr de 679 (56,58 %) dintre repondenţi consideră că activitatea de 

mediere poate face parte din categoria formelor de apărare a drepturilor şi intereselor 

legitime ale persoanei pe când numai 162 (13,5 %) consideră contrariul. Coroborând 

cu rezultatele de la întrebarea anterioară putem observa că răspunsurile afirmative 

sunt aproximativ egale ca număr cu cele de la întrebarea nr. 7.  

Astfel aproape în totalitate cei care că consideră că medierea constituie o 

alternativă la procesul judiciar (676 repondenţi) consideră şi că medierea poate face 

parte din categoria formelor de apărare a drepturilor şi intereselor legitime ale 

persoanei şi credem noi ar apela la procedura medierii deoarece cred în rezultatele 

acestei activităţi. 

Număr celor care au răspuns că medierea nu face parte din categoria formelor de 

apărare a drepturilor şi intereselor legitime ale persoanei (162 – 13,5 %) cumulat cu 

numărul celor care nu ştiu dacă medierea poate fi „catalogată” în categoria formelor 

de apărare a drepturilor şi intereselor legitime ale persoanei (359 – 29,92 %) 

cumulează un procentaj de 43,42 % asemănător cu cel obţinut la întrebarea anterioară 

pentru aceleaşi variante de răspuns – „Nu” şi „Nu ştiu” (44 %) aspect care denotă din 

nou faptul că repondenţii au completat chestionarul cu responsabilitate. 

 

ÎNTREBAREA nr. 9 - Activitatea de mediere contribuie la eficientizarea 

sistemului juridic în ansamblul său? 

a) da – 717; 

b) nu – 151; 

c) nu ştiu – 332. 



 

 10 

Activitatea de mediere contribuie la eficientizarea 

sistemului juridic în ansamblul său?

151; 13%
717; 59%

332; 28%

da nu nu ştiu

 
Un număr de 717 repondenţi (59 %) consideră că activitatea de mediere 

contribuie la eficientizarea sistemului juridic procent cu puţin peste cel de 56 % 

rezultat în urma prelucrări răspunsurilor date la întrebarea nr. 7 în care se chestiona 

dacă se consideră că activitatea de mediere constituie o alternativă la procesul 

judiciar. Iarăşi observăm o „constanţă” în ceea ce priveşte numărul celor care răspund 

cunoscând aspectele medierii. 

Chiar dacă 41 % dintre repondenţi au răspuns cu variantele „Nu ştiu” şi 

respectiv „Nu” procentul se regăseşte în valorile care au devenit constante la ultimele 

întrebări. Cu mici excepţii această „masă” de repondenţi răspuns cu aceste variante, 

variante derivate din faptul că nu au cunoştinţe despre existenţa acestei activităţi sau 

chiar dacă au cunoştinţă de activitatea de mediere nu cunosc destul de bine procedura 

medierii. 

 

ÎNTREBAREA nr. 10 - Este oportună înfiinţarea unor centre de informare 

privind avantajele activităţii de mediere? 

a) da – 894; 

b) nu – 306. 
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La întrebarea dacă „Este oportună înfiinţarea unor centre de informare privind 

avantajele activităţii de mediere”, 894 repondenţi (74,5 %) au răspuns afirmativ iar 

306 dintre aceştia, reprezentând un procent de 25, 5 %, au răspuns negativ. 

Coroborând rezultatele de la această întrebare cu răspunsurile de la întrebarea nr. 

6 (53,83 % dintre repondenţi cunosc principalele avantaje şi beneficii ale serviciilor 

de mediere, 46,17 % nu cunosc aceste avantaje) observăm că procentul celor care 

consideră că nu este oportună înfiinţarea acestor centre de informare este mult mai 

scăzut decât procentul celor care nu cunosc avantajele şi beneficiile serviciilor de 

mediere. Acest aspect ne îndreptăţeşte să opinăm că înfiinţarea acestor centre ar fi 

benefică deoarece cetăţenii ar putea astfel să ia contact cu mediatorii şi să cunoască 

procedura medierii, avantajele şi beneficiile acestei activităţi. 

 

ÎNTREBAREA nr. 11 - Statul român ar trebui să investească mai mult în 

promovarea medierii? 

a) da – 773; 

b) nu – 170; 

c) nu ştiu – 257. 
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În opinia a 773 de repondenţi (64,41 %) statul român ar trebui să se implice mai 

mult în promovarea medierii, să investească mai mult în această activitate. 

Considerăm că aici ar trebui adăugaţi şi cei 257 (21,41 %) care au răspuns că nu ştiu 

dacă statul ar trebui să investească sau nu. Coroborând rezultatele la această întrebare 

cu rezultatele la întrebarea nr. 1 (22 % nu au auzit de activitatea de mediere ca 

modalitate alternativă de soluţionare a conflictelor) observăm că procentul celor care 

au răspuns „Nu ştiu” la această întrebare este aproape identic cu cel al căror au 

răspuns că nu ştiu nimic despre activitatea de mediere, deci în consecinţă nu se 

puteau pronunţa la această întrebare. 

Surprinzător este faptul că 170 (14,18 %) au răspuns că statul român ar trebui să 

investească mai mult în promovarea medierii, deşi nu implica absolut nici un „cost 

suplimentar” pentru persoanele respective. 

  

ÎNTREBAREA nr. 12 - Cine consideraţi că promovează mai mult 

activitatea de mediere? 

a) statul – 149; 

b) instituţiile juridice – 195; 

c) Consiliul de Mediere – 369; 

d) mediatorii – 661; 

e) mass-media – 247; 

f) nu ştiu – 234. 
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Activitatea de mediere este promovată cel mai mult, în opinia repondenţilor, 

chiar de către mediatori (55,08 %), urmaţi de către Consiliul de Mediere (30,75 %), 

mass-media (20,58 %), instituţiile juridice (16.25 %) şi statul (12,41 %). Procentul 

celor care nu ştiu cine promovează activitatea de mediere s-a situat la 19,5 %. 

 

ÎNTREBAREA nr. 13 - Care consideraţi că ar fi cea mai bună modalitate 

de promovare a activităţii de mediere? 

a) amplasarea unei firme – 284; 

b) anunţuri de publicitate – 565; 

c) anunţuri şi menţiuni în anuare, cărţi de telefon sau alte publicaţii – 

310; 

d) cărţi de vizită profesionale – 219; 

e) site Internet – 613; 

f) nu ştiu – 188. 
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Între modalităţile de promovare a activităţii de mediere cele mai eficiente au fost 

bifate de către repondenţi site-urile de Internet – 613 (51,08 %), anunţurile de 

publicitate – 565 (47,08 %), anunţuri şi menţiuni în anuare, cărţi de telefon sau alte 

publicaţii – 310 (25,83 %), amplasarea unor firme la sediile birourilor de mediatori – 

284 (23,6 %) şi editarea unor cărţi de vizită profesionale – 219 (18,25 %). Mediul 

virtual ocupă primul loc aspect deloc surprinzător având în vedere ascensiunea şi 

importanţa acestuia în viaţa noastră de zi cu zi.  

Coroborând răspunsurile cu cele de la întrebarea nr. 2 în care repondenţii erau 

chestionaţi despre modalitatea în care au aflat despre existenţa activităţii de mediere 

putem observa că şi atunci ca şi acum site-urile de Internet ocupă primul loc. 

În concluzie, considerăm că, activitatea de promovare a medierii trebuie să se 

orienteze cu preponderenţă asupra mediului on-line. 

 

ÎNTREBAREA nr. 14 - Ar fi oportună desfăşurarea unor dezbaterii pentru 

popularizarea instituţiei medierii în instituţiile de învăţământ? 

a) da – 860; 

b) nu – 128; 

c) nu ştiu – 212. 
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Nevoia de popularizare a activităţii de mediere rezultă şi din faptul că la această 

întrebare un număr semnificativ de repondenţi 860 (71 %) au răspuns că ar fi 

oportună desfăşurarea unor dezbaterii pentru popularizarea instituţiei medierii în 

instituţiile de învăţământ. Din nou învăţământul este cel care poate contribui la 

popularizarea instituţiei medierii. 

Este surprinzător şi interpretabil totuşi faptul că 11 % din repondenţi nu sunt de 

acord cu popularizarea instituţiei medierii în instituţiile de învăţământ. Procentul 

celor care au răspuns „Nu ştiu” rămâne constant situat în jurul valori de 20%. 

 

ÎNTREBAREA nr. 15 - Dacă aţi răspuns afirmativ la întrebarea anterioară 

care ar fi nivelul studiilor unde ar trebui desfăşurate dezbateri pentru 

popularizarea instituţiei medierii? 

a) gimnazial – 124; 

b) liceal – 504; 

c) universitar – 652; 

d) postuniversitar – 338; 

e) nu ştiu – 15. 

 



 

 16 

124

504

652

338

15

0

100

200

300

400

500

600

700

1

Dacă aţi răspuns afirmativ la întrebarea anterioară care 

ar fi nivelul studiilor unde ar trebui desfăşurate dezbateri 

pentru popularizarea instituţiei medierii?

gimnazial

liceal

universitar

postuniversitar

nu ştiu

 
Această întrebare cu răspuns multiplu a oferit posibilitatea repondenţilor de a 

răspunde care ar fi nivelul studiilor unde ar trebui desfăşurate dezbateri pentru 

popularizarea instituţiei medierii. Un număr de 433 repondenţi au bifat 2 variante de 

răspuns, aspect care a condus la următoarele rezultate: ciclul de studii universitare se 

regăseşte în preferinţele repondeţilor cu un procentaj de 54,33 % din opţiuni, urmat 

îndeaproape de învăţământul liceal 42 % şi cel postuniversitar cu 28,16 %. 

Considerăm că opţiunile repondenţilor s-au canalizat către aceste 3 cicluri de studii 

deoarece cei care le urmează au capacitatea intelectuală de a înţelege procedura 

medierii. 

Surprinzătoare sunt, în opinia noastră, cele 124 opţiuni pentru studiile 

gimnaziale precum şi cele 15 răspunsuri negative.  

 

ÎNTREBAREA nr. 16 - Consideraţi că avansul tehnologic reprezintă un 

factor care poate contribui la creşterea impactului medierii? 

a) da – 750; 

b) nu – 156; 

c) nu ştiu – 294. 
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Avansul tehnologic este văzut de 750 repondenţi (62 %) ca fiind un factor care 

poate contribui la creşterea impactului medierii. Coroborând acest procentaj cu 

răspunsurile de la întrebarea nr. 13 referitoare la cele mai bune modalităţi de 

promovare a activităţii de mediere unde Internetul are un procentaj de 51,08 % se 

poate observa că procentajele sunt aproximativ asemănătoare. 

Totuşi 156 repondenţi (13 %) au răspuns că tehnologia nu poate contribui 

semnificativ la creşterea impactului medierii iar 294 (25 %) dintre aceştia au spus că 

nu ştiu. Acest din urmă procentaj mai mare cu aproximativ 10 % faţă de cel 

înregistrat la întrebarea nr. 13 (188 - 15,6 %) care avea aceeaşi opţiune de răspuns. 

 

ÎNTREBAREA nr. 17 - Neînţelegerile de ordin cultural pot duce la eşecul 

unei medierii? 

a) da – 544; 

b) nu – 324; 

c) nu ştiu – 332. 
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Abordarea acestui punct sensibil a avut drept scop identificarea modului de 

percepţie de către repondenţi a unei posibile cauze care poate conduce, în opinia 

multor mediatori, la eşecul procedurii de mediere. Aşa cum anticipam 544 (45,3 %) 

dintre repondenţi au răspuns că neînţelegerile de ordin cultural pot duce la eşecul unei 

medierii. Procentul celor care au răspuns negativ la această întrebare este de 27 % 

(324 repondenţi). Analizând strict procentajele am putea concluziona că diferenţa de 

18,3 procente în avantajul răspunsurilor care consideră că neînţelegerile de ordin 

cultural pot duce la eşecul unei medierii nu constituie un lucru îngrijorător. Totuşi un 

aspect demn de luat în seamă este cel al repondenţilor care au răspuns că „Nu ştiu” – 

332 (27,6 %). Numărul acestora este mai mare decât al celor care au răspuns că 

neînţelegerile de ordin cultural nu pot duce la eşecul unei medierii aspect care, în 

opinia noastră, ridică multe semne de întrebare. De ce aceştia nu au optat pentru una 

dintre variantele cu „Da” sau „Nu”? 

 

ÎNTREBAREA nr. 18 - Efectuarea procedurii de mediere ar trebui să fie 

obligatorie în cadrul procesului judiciar? 

a) da – 618; 

b) nu – 234; 

c) nu ştiu – 348; 
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Cea mai mare parte dintre repondenţi 618 (51,5 %) consideră că efectuarea 

procedurii de mediere ar trebui să fie obligatorie în cadrul procesului judiciar. 

Numărul celor care consideră că obligativitatea procedurii medieri nu ar trebui să 

existe în cadrul procesului judiciar se ridică la 234 (19,5 %) iar al celor care au 

răspuns cu varianta „Nu ştiu” s-a situat la 348 (29 %). 

Rezultatele acestei întrebări este în concordanţă cu opinia majorităţii 

mediatorilor care consideră că renunţarea la obligativitatea procedurii medierii nu a 

făcut nimic altceva decât să prelungească şi să îngreuneze procesul judiciar. 

 

ÎNTREBAREA nr. 19 - Procedura de mediere poate duce la tergiversarea 

soluţionării unor cauze penale? 

a) da – 361; 

b) nu – 413; 

c) nu ştiu – 426. 
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În strânsă legătură cu întrebarea anterioară la această întrebare diferenţele dintre 

numărul răspunsurilor pentru fiecare variantă de răspuns este foarte mică. Astfel 361 

repondenţi (30.08 %) au concluzionat că procedura de mediere poate duce la 

tergiversarea soluţionări unor cauze penale în timp ce 413 (34,41) au răspuns că 

procedura medieri nu duce la tergiversarea soluţionări unor cauze penale. Diferenţa 

de aproximativ 4 procente nu este una semnificativă. 

Cei care au optat pentru varianta „Nu ştiu” au fost în număr de 426 (35,5 %).  

Coroborând rezultatele cu cele de la întrebarea anterioară putem observa faptul 

că, deşi anterior 51,5 % din repondenţi consideră că efectuarea procedurii de mediere 

ar trebui să fie obligatorie în cadrul procesului judiciar acum doar 34,41 % au răspuns 

că procedura medieri nu duce la tergiversarea soluţionări unor cauze penale o parte 

dintre repondenţi schimbându-şi opţiunile. 

 

ÎNTREBAREA nr. 20 - În cadrul procedurii de mediere mediatorul trebuie 

să ofere soluţii ambelor părţi încercând să o găsească pe cea mulţumitoare şi cea 

mai apropiată de dorinţa fiecăreia? 

a) da – 815; 

b) nu – 163; 

c) nu ştiu – 222; 
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Majoritatea celor chestionaţi sunt de acord că, în cadrul procedurii de mediere, 

mediatorul trebuie să ofere soluţii ambelor părţi încercând să o găsească pe cea 

mulţumitoare şi cea mai apropiată de dorinţa fiecăreia – 815 (67 %). Coroborând 

rezultatul cu cel de la întrebarea nr. 5 în care repondenţilor li se cerea să răspundă la 

întrebarea dacă medierea reprezintă o rezolvare a conflictului pe cale amiabilă sau 

este o împăcare unde procentajul a fost de 86,42 %, putem observa că procentajul a 

scăzut o parte dintre repondenţi schimbându-şi opţiunile. 

Interesant este faptul că, 163 de repondenţi (14 %) nu au fost de acord cu ideea 

că, în cadrul procedurii de mediere, mediatorul trebuie să ofere soluţii ambelor părţi 

încercând să o găsească pe cea mulţumitoare şi cea mai apropiată de dorinţa fiecăreia. 

Adunând cu procentajul celor care au optat pentru varianta „Nu ştiu” – 222 

repondenţi (19 %) ajungem la un îngrijorător procent de 33 %. 

Comparând cu rezultatul de la întrebarea nr. 5 în care un procent de 13,58 % din 

repondenţi au răspuns că nu ştiu care este rezultatul activităţi de mediere am putea 

concluziona că peste cei care nu ştiau de procedura medierii se mai adaugă 

aproximativ 6 % care au optat pentru altă variantă de răspuns. 

 

ÎNTREBAREA nr. 21 - Aţi apela la procedura medierii în cazul implicării 

într-un conflict indiferent de natura sa? 

a) da – 677; 

b) nu – 195; 

c) nu ştiu – 328. 
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Cea mai mare parte a persoanelor chestionate ar apela la un mediator în cazul 

apariţiei unor conflicte indiferent de natura sa – 677 (56,41 %). Totuşi un procent 

semnificativ 43,59 % au optat pentru varianta că nu ar apela la un mediator 195 

(16,25 %) sau nu ştiu dacă ar apela 328 (27,34 %). Procentul este foarte mare dacă 

comparăm cu răspunsurile la întrebarea nr. 4 când numai 23 % dintre repondenţi au 

răspuns că nu ar apela sau nu ştiu în ce situaţii ar apela la serviciile unui mediator. 

 

ÎNTREBAREA nr. 22 - Aveţi cunoştinţă despre reţelele de mediatori 

autorizate la nivel local? 

a) da – 385; 

b) nu – 815. 

Aveţi cunoştinţă despre reţelele de mediatori autorizate la 

nivel local?
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da nu
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Insuficienta publicitate a birourilor de mediatori este evidenţiată şi de 

răspunsurile la această întrebare. Astfel 815 repondenţi (67,92 %) au răspuns că nu 

cunoştinţă despre reţelele de mediatori autorizate la nivel local, dublu faţă de cei care 

au răspuns că au cunoştinţă despre aceste reţele 385 – 32,08 %.  

 

ÎNTREBAREA nr. 23 - Ştiţi care este rolul organizaţiilor 

nonguvernamentale active în domeniul medierii? 

a) da – 373; 

b) nu – 827. 
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În strânsă legătură cu întrebarea anterioară răspunsurile la această întrebare 

evidenţiază din nou faptul că majoritatea cetăţenilor intervievaţi nu cunosc reţelele de 

mediatori şi rolul organizaţiilor nonguvernamentale active în domeniul medierii. Nu 

mai puţin de 827 (68,92 %) dintre repondenţi au răspuns că nu cunosc rolul acestor 

organizaţii nonguvernamentale, mai mult decât dublu faţă de cei care au optat pentru 

varianta „Da” că au cunoştinţă despre rolul acestor organizaţii nonguvernamentale -  

373 (31,08 %). 

Coroborând cu rezultatele de la întrebarea anterioară se pot observa doar mici 

diferenţe între opţiunile repondenţilor: 

* pentru varianta de răspuns „Da” – 373 la întrebarea nr. 23 respectiv 385 

la întrebarea nr. 22; 

* pentru varianta de răspuns „Nu” – 827 la întrebarea nr. 23 respectiv 815 

la întrebarea nr. 22; 
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ÎNTREBAREA nr. 24 - Aveţi cunoştinţă de faptul că participarea la 

activitatea de mediere nu este obligatorie? 

a) da – 432; 

b) nu – 768. 
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Sintetizând rezultatele întrebărilor şi coroborându-le cu rezultatele acestei 

întrebări se conturează din ce în ce mai mult ideea că majoritatea cetăţenilor 

intervievaţi nu au cunoştinţe solide referitoare la activitatea de mediere. Este aproape 

dublu raportul dintre persoanele chestionate care cunosc faptul că participarea la 

activitatea de mediere nu este obligatorie (432 – 36 %) şi cel al celor care nu au 

cunoştinţă despre acest aspect (768 – 64 %). 

 

ÎNTREBAREA nr. 25 - Aţi participat vreodată la o şedinţă de informare 

privind avantajele medierii? 

a) da – 323; 

b) nu – 877. 
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Cea mai mare parte a persoanelor care au răspuns chestionarului nu au participat 

niciodată la o şedinţă de informare privind avantajele medierii – 877 (73 %). Numai 

323 din cele 1.200 de persoane chestionate au participat la astfel de şedinţe procentul 

lor fiind de 27 %. 

Dacă comparăm rezultatele cu cele de la întrebarea nr. 1 în care repondenţii erau 

chestionaţi dacă au auzit sau nu de activitatea de mediere ca modalitate alternativă de 

soluţionare a conflictelor între două sau mai multe părţi, întrebare la care 935 (78 %) 

dintre acestea au răspuns că au auzit de această activitate putem concluziona că 27 % 

dintre acestea au aflat de activitatea de mediere în cadrul acestor şedinţe de informare 

iar restul au aflat din alte surse. 

 

ÎNTREBAREA nr. 26 - În cazul în care aţi participat la o şedinţă de 

informare privind avantajele medierii mediatorul v-a eliberat certificatul de 

informare? 

a) da – 207; 

b) nu – 141. 
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Dintre repondenţii care au participat la o şedinţă de informare privind avantajele 

medierii numai 207 (59,48 %) au primit, aşa cum era normal, certificatul de 

informare, restul de 141 (40,52 %) nu au primit din partea mediatorului acest 

document aşa cum prevede art. 2, alin (/1) din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi 

organizarea profesiei de mediator. 

 

ÎNTREBAREA nr. 27 - Cine v-a informat despre avantajele procedurii de 

mediere? 

a) judecătorul – 42; 

b) procurorul – 28; 

c) notarul – 66; 

d) consilierul juridic – 67; 

e) avocatul – 74; 

f) altă persoană – 195. 
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Activitatea de informare la care au participat repondenţii a fost realizată în 

procent de 59 % de către persoane îndreptăţite prin acte normative să efectueze 

această informare (judecător, procuror, notar, consilier juridic, avocat), iar în 41 % 

din cazuri aceasta a fost realizată de către altă persoană. 

 

ÎNTREBAREA nr. 28 - Aveţi cunoştinţă de faptul că serviciile de informare 

privind avantajele medierii sunt gratuite, neputându-se percepe onorarii, taxe 

sau orice alte sume, indiferent de titlul cu care s-ar putea solicita? 

a) da – 425; 

b) nu – 775. 
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Numai 425 de repondenţi reprezentând 35,41 % din numărul total al persoanelor 

chestionate au cunoştinţă de faptul că serviciile de informare privind avantajele 

medierii sunt gratuite, neputându-se percepe onorarii, taxe sau orice alte sume, 
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indiferent de titlul cu care s-ar putea solicita restul de 775 (64,59 %) nu cunosc 

despre gratuitatea serviciilor de informare privind avantajele medierii. 

Comparând răspunsurile la această întrebare cu răspunsurile la întrebarea nr. 6, 

în care repondenţii erau rugaţi să răspundă dacă cunosc principalele avantaje şi 

beneficii ale serviciilor de mediere, întrebare la care 53,83 % dintre repondenţi 

cunosc principalele avantaje şi beneficii ale serviciilor de mediere putem observa o 

diferenţă semnificativă între cele două procente atât în ceea ce priveşte persoanele 

care cunosc avantajele cât şi raporta la cele care nu cunosc avantajele şi beneficiile 

serviciilor de mediere. 

 

ÎNTREBAREA nr. 29 - Aţi beneficiat vreodată de serviciile de mediere? 

a) da – 238; 

b) nu – 962. 
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La această întrebare 962 repondenţi (80,16 %) au răspuns că nu au beneficiat 

niciodată de serviciile de mediere. Acest procentaj constituie cel mai mare procentaj 

înregistrat până acum în cadrul acestui sondaj situându-se peste procentul celor care, 

la întrebarea nr. 1 au precizat că au auzit de activitatea de mediere ca modalitate 

alternativă de soluţionare a conflictelor între două sau mai multe părţi. Procentul 

celor care au beneficiat de procedura medierii reprezintă 19,84 % (238). 

Pentru a verifica veridicitatea răspunsurilor date de către repondenţi am 

considerat ca întrebare de control întrebarea nr. 1 în care repondenţilor li s-a cerut să 

precizeze dacă au auzit sau nu de activitatea de mediere ca modalitate alternativă de 

soluţionare a conflictelor între două sau mai multe părţi. La acea întrebare, din cei 

1.200 de repondenţi, 935 (78 %) au răspuns că au auzit de activitatea de mediere ca 

modalitate alternativă de soluţionare a conflictelor între două sau mai multe părţi iar 

procentul celor care nu au răspuns negativ s-a situat la 22 % (265 repondenţi). 
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Efectuând un calcul simplu şi logic dacă din cei 935 (78 %) care au răspuns că 

au auzit de activitatea de mediere ca modalitate alternativă de soluţionare a 

conflictelor între două sau mai multe părţi, scădem cei 238 (19,84 %) numărul celor 

care au beneficiat de procedura medierii rezultă un total de 697 repondenţi. La acest 

număr adăugăm cei 265  (22 %) repondenţi care, la întrebarea nr. 1, au răspuns că nu 

au auzit de activitatea de mediere ca modalitate alternativă de soluţionare a 

conflictelor între două sau mai multe părţi (şi care logic nu puteau beneficia de 

serviciile de mediere) rezultă un total de 962 de repondenţi care nu au auzit de 

activitatea de mediere şi nu au beneficiat de aceste servicii. Numărul rezultat este 

acelaşi cu numărul celor care, la această întrebare, au răspuns că nu au beneficiat 

niciodată de serviciile de mediere – 962. 

Acest aspect ne îndreptăţeşte, din nou, să fim încrezători că rezultatele acestui 

sondaj sunt veridice, credibile şi pot constitui un reper în formularea viitoarelor 

politici publice în domeniul medierii. 

 

ÎNTREBAREA nr. 30 - Dacă aţi răspuns afirmativ la întrebarea anterioară 

în ce domeniu aţi beneficiat de serviciile de mediere? 

a) civil – 92; 

b) comercial – 63; 

c) drepturi de autor – 25; 

d) familiei – 69; 

e) muncii – 58; 

f) penal – 18; 

g) protecţia consumatorilor – 17; 

h) altele – 30. 

Dacă aţi răspuns afirmativ la întrebarea anterioară în ce 

domeniu aţi beneficiat de serviciile de mediere?
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La această întrebare cei 238 de repondenţi care au răspuns la întrebarea 

anterioară că au beneficiat de procedura medierii (posibilitatea de a răspunde la 
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această întrebare fiind condiţionată prin intermediul softului de răspunsul afirmativ la 

întrebarea anterioară) au avut posibilitatea de a alege multiplu dintre variantele de 

răspuns. Analizând rezultatele şi adunând numărul răspunsurilor primite la variantele 

expuse a rezultat un total de 372 de opţiuni. Astfel putem concluziona că o parte 

dintre cei 238 repondenţi au beneficiat de procedura medierii în cel puţin 2 cazuri. 

Acest aspect ne determină să formulăm ipoteza că, odată „însuşită”, procedura 

medierii devine o soluţie viabilă de soluţionare a conflictelor, prezintă încredere iar 

persoanele care au beneficiat de ea apelează cu încredere din nou la aceasta. 

 

ÎNTREBAREA nr. 31 - Cum aţi ales mediatorul autorizat pentru medierea 

litigiului? 

a) din lista mediatorilor autorizaţi – 131; 

b) a fost recomandat de o persoană – 123; 

c) altă modalitate: 12. 
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Modalitatea de alegere a mediatorului a reprezentat mereu o problemă de 

abordare. Analizând rezultatele observăm că diferenţa între primele două variante de 

răspuns este foarte mică: 131 au ales mediatorul din lista mediatorilor autorizaţi şi 

123, numai cu 8 mai puţin, au ales mediatorul la recomandarea unei alte persoane. Un 

aspect îmbucurător l-ar constitui faptul că o parte dintre repondenţi cunosc de 

existenţa reţelelor de mediatori autorizaţi, de faptul că există posibilitatea identificării 

şi ulterior contactării unui mediator din lista mediatorilor autorizaţi. Dacă raportăm 

procentul celor care au răspuns că au ales mediatorul din lista mediatorilor autorizaţi 

(48,87 %) la procentul celor care au răspuns la întrebarea nr. 22 că au cunoştinţă 

despre reţelele de mediatori autorizaţi la nivel local (32,08 %) putem afirma că 

aproape jumătate dintre cei care ştiau de existenţa acestor reţele de mediatori 

autorizaţi au optat în alegerea mediatorului la aceste reţele. 
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Un număr de 12 repondenţi au răspuns că au ales mediatorul prin altă modalitate 

printre aceste aflându-se: 

* a fost ales de către cealaltă parte – 2 răspunsuri; 

* mediatorul era o cunoştinţă personală – 2 răspunsuri; 

* în cadrul activităţii prin participarea la un training – 1 răspuns; 

* o simplă căutare pe internet – 5 răspunsuri; 

* avocat – 2 răspunsuri; 

 

ÎNTREBAREA nr. 32 - Enumeraţi câteva dintre criteriile care au stat la 

baza alegerii mediatorului. 

Atunci când au fost chestionaţi referitor la criteriile care au stat la baza alegerii 

mediatorilor repondenţii au dat o paletă largă de răspunsuri, plecând de la trăsăturile 

de personalitate ale mediatorului, costurile serviciului, încrederea etc. şi ajungând la 

aspecte legate chiar de distanţa faţă de domiciliul repondentului. Deşi nu toţi 

repondenţii au răspuns la această întrebare între criteriile care au stat la bază alegerii 

mediatorului regăsim a fost ales de o instituţie neutră, amabilitatea, apropierea de 

domiciliu, bun negociator, calmul, capacitate de comunicare, competenţa, 

corectitudinea, bun comunicator, costuri scăzute, cultura juridică, diplomat, 

experienţa, flerul de moment, implicarea, încredere, mediatizarea, notorietatea, 

perseverenţa, persoană cunoscută, personalitatea, prezentare bună pe net, probitatea 

morală, profesionalism, programul de lucru, promptitudinea, psiholog, recomandarea 

altor persoane, reputaţia, respectuos, seriozitate, sinceritatea, studii superioare, 

susţinerea argumentelor, timpul scurt de soluţionare. 

Cele mai dese crierii enunţate au fost seriozitatea, profesionalismul, experienţa, 

reputaţia şi amabilitatea. 

 

ÎNTREBAREA nr. 33 - Dacă aţi apela la serviciile de mediere aţi prefera ca 

mediatorul să fie: 

a) femeie – 180; 

b) bărbat – 197; 

c) nu contează – 823. 
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În urma răspunsurilor primite la această întrebare putem concluziona că, în 

principiu, nu există o problemă legată de genul persoanei care are calitatea de 

mediator. Repondenţi au răspuns într-o proporţie covârşitoare 823 (68,58 %) că 

pentru ei nu ar conta genul persoanei pe care ar alege-o ca şi mediator. Coroborând 

rezultatul cu răspunsurile de la întrebarea  precedentă putem opina că mai important 

ar fi ca această persoană să fie serioasă, să aibă o bună reputaţie, să fie profesionist 

etc. 

În ceea ce priveşte opţiunile către un gen sau altul putem observa o „împărţire” 

aproape perfectă a preferinţelor 180 (15 %) repondenţi ar opta pentru o femeie în 

calitatea de mediator iar 19 (16,42 %) ca mediatorul să fie bărbat. 

 

ÎNTREBAREA nr. 34 - Dacă aţi apela la serviciile de mediere religia pe 

care o are mediatorul ar conta în alegerea acestuia de către dumneavoastră? 

a) da – 223; 

b) nu – 977. 
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Dacă aţi apela la serviciile de mediere religia pe care o 
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De asemenea, religia pe care o are mediatorul nu constituie, conform 

răspunsurilor celor 1.200 de persoane chestionate,  un „impediment”, un factor 

„decisiv” în alegerea mediatorului. Un procent semnificativ 81 % (977) persoane au 

răspuns că religia pe care o are mediatorul nu ar conta în alegerea acestuia, procent 

mult mai mare decât al celor care au răspuns că atunci când ar alege un mediator ar fi 

interesaţi de religia pe care această persoană o are 19 % (223). 

Dacă comparăm aceste rezultate cu puternicul caracter laic al poporului român 

am putea trage concluzia că, în alegerea mediatorului, persoanele pot trece foarte uşor 

peste apartenenţa religioasă punând pe prim plan conştientul, abordând această 

problemă pragmatic, mai mult cu intelectul decât cu sufletul. Afirmăm şi susţinem 

această ipoteză în urma coroborării rezultatelor de la această întrebare cu rezultatele 

de la întrebarea nr. 32 când repondenţii au fost rugaţi să precizeze care ar fi 

principalele criterii care ar sta la baza alegerii mediatorului. Astfel se poate observa 

foarte uşor că printre aceste criterii nu se regăseşte nici măcar un criteriu care să 

„trimită” către apartenenţa religioasă. Criteriile principale au fost cele de natură strict 

intelectuală – profesionalism, experienţă, studii superioare etc. 

 

ÎNTREBAREA nr. 35 - Cum apreciaţi că este procedura de mediere? 

a) simplă – 426; 

b) complicată – 354; 

c) nu ştiu – 420. 



 

 34 

426

354

420

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1

Cum apreciaţi că este procedura de mediere?

simplă

complicată

nu ştiu

 
Şi la această întrebarea „repartizarea” răspunsurilor primite nu evidenţiază 

diferenţe majore. Astfel 426 repondenţi, reprezentând 35,5 % din numărul total al 

celor chestionaţi, au apreciat procedura medierii ca fiind o procedură simplă, 

comparativ cu 354 repondenţi, reprezentând 29,5 %, care au găsim procedura 

medierii ca fiind o procedură complicată. Un procent sensibil egal cu cel al celor care 

au răspuns că procedura medierii este o procedură simplă respectiv 35 % dintre 

repondenţi, respectiv 420 persoane, au optat pentru varianta „Nu ştiu”. 

Dacă facem o scurtă analiză comparativă cu rezultatele întrebărilor nr. 1 (Aţi 

auzit de activitatea de mediere ca modalitate alternativă de soluţionare a conflictelor 

între două sau mai multe părţi care doresc să ajungă la o înţelegere?) şi 29 (Aţi 

beneficiat vreodată de serviciile de mediere?) putem observa următoarele: 

a) deşi la întrebarea nr. 1, 935 (78 %) au răspuns că au auzit de activitatea 

de mediere ca modalitate alternativă de soluţionare a conflictelor între două sau mai 

multe părţi, la întrebarea referitoare la modul cum este apreciată procedura medierii 

au răspuns „simplă” sau respectiv „complicată” un număr de 780 repondenţi (65 %), 

cu 13 % mai puţin decât cei care au spus că au cunoştinţă despre activitatea de 

mediere. Astfel putem trage concluzia că aceştia au auzit despre activitatea de 

mediere dar nu au cunoştinţe solide referitoare la procedura medierii sau alte aspecte 

ale acesteia şi atunci s-au „abţinut” în a face o apreciere a acestei proceduri. 

b) deşi la întrebarea nr. 29, doar 19,84 % (238) repondenţi au răspuns că au 

beneficiat de procedura medierii iar 962 repondenţi (80,16 %) au răspuns că nu au 

beneficiat niciodată de serviciile de mediere, la întrebarea referitoare la modul cum 

este apreciată procedura medierii au răspuns „simplă” sau respectiv „complicată” un 

număr de 780 repondenţi (65 %) s-au exprimat asupra complexităţii procedurii de 

mediere. Dacă comparăm procentajul celor care au răspuns că nu au beneficiat 

niciodată de serviciile de mediere, 962 repondenţi (80,16 %) cu procentajul celor care 

au răspuns că nu ştiu dacă procedura de mediere este simplă sau complicată vom 

observa o diferenţă destul de 542 repondenţi (45,16 %). Astfel mulţi dintre cei care 

nu au beneficiat niciodată de serviciile de mediere s-au „exprimat” asupra procedurii 
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de mediere având numai eventual „cunoştinţe” teoretice fără să fă participat efectiv 

niciodată la această procedură. 

 

ÎNTREBAREA nr. 36 - În urma procedurii de mediere aţi ajuns la o 

înţelegere? 

a) da – 218; 

b) nu – 52. 
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Un procent semnificativ din repondenţi care au participat la o procedură de 

mediere 80,74 % au răspuns că în urma procedurii de mediere au ajuns la o 

înţelegere, procent semnificativ mai mare decât al celor care, deşi au participat la 

procedura de mediere, nu au ajuns la o înţelegere 19,26 %. 

Acest răspunsuri nu fac nimic altceva decât să confirme faptul că, procedura de 

mediere este utilă, că reprezintă o modalitate alternativă de soluţionare a conflictelor 

între două sau mai multe părţi care doresc să ajungă la o înţelegere, că poate face 

parte din categoria formelor de apărare a drepturilor şi intereselor legitime ale 

persoanei, constituind o alternativă la procesul judiciar şi contribuind semnificativ la 

eficientizarea sistemului juridic în ansamblul său. 

 

ÎNTREBAREA nr. 37 - Cum apreciaţi comportamentul profesional al 

mediatorului? 

a) corespunzător – 245; 

b) necorespunzător – 25. 
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Un aspect deosebit de important pe care sondajul şi-a propus să îl măsoare a fost 

cel legat de comportamentul profesional al mediatorului. Acesta constituie, în opinia 

noastră un factor deosebit de important care îi poate determina sau nu pe cetăţeni să 

apeleze la serviciile de mediere. 

Un aspect deosebit de îmbucurător îl constituie faptul că, în urma centralizării 

rezultatelor la această întrebare, un procent deosebit de mare 91 % (245) din 

repondenţii care au beneficiat de procedura de mediere au răspuns că mediatorul a 

avut un comportament profesional corespunzător. Este procentul cel mai ridicat 

înregistrat în cadrul acestui sondaj şi acest lucru nu face decât să evidenţieze faptul 

că, mediatorii şi-au înţeles rolul pe care îl au şi atunci când sunt solicitaţi acţionează 

cu profesionalism, seriozitate, amabilitate – aspect care reiese şi prin coroborarea 

rezultatelor acestei întrebări cu răspunsurile acordate de repondenţi la întrebarea nr. 

32  referitoare la criteriile care au stat la baza alegerii mediatorului. 

Procentul celor care au considerat că mediatorii au avut un comportament 

necorespunzător se situează la 9 %. Chiar dacă nu reprezintă un procent mare, 

existenţa şi a unor astfel de răspunsuri certifică faptul că, şi în acest domeniu, mai 

sunt lucruri de corectat în privinţa comportamentului unor persoane. 

 

ÎNTREBAREA nr. 38 - Care este onorariul pe care aţi fi dispus să-l plătiţi 

pentru activitatea de mediere? 

a) sub 200 lei – 256; 

b) între 201 – 400 lei – 194; 

c) între 401 – 600 lei – 158; 

d) între 601 – 800 lei -78; 

e) între 801 – 1000 lei – 53; 

f) peste 1000 lei – 46; 
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g) nu ştiu – 293; 

h) nu sunt dispus să plătesc – 122. 
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De cele mai multe ori sumele percepute pentru anumite servicii determină, mai 

mult sau mai puţin, cetăţenii să opteze pentru acestea sau nu. Serviciile de mediere nu 

pot constitui o excepţie. Susţinem acest lucru raportându-ne mai ales la faptul că, în 

urma modificărilor legislative, procedura medierii nu mai este obligatorie. Cu atât 

mai mult valoarea onorariului şi comportamentul profesional al mediatorului pot 

înclina semnificativ „balanţa” în favoarea sau defavoarea medierii. 

La constituirea chestionarului am încercat „oferirea” unei baze mai mari de 

raportare în acest caz, pragurile valorice la care se puteau raporta repondenţii fiind 

foarte stratificate tocmai pentru a putea alege o variantă dintr-o multitudine de 

posibilităţi.  

Raportând rezultatele de la această întrebare la cele de la întrebarea nr. 21, în 

care repondenţilor li se solicita să răspundă dacă ar apela la un mediator în cazul 

apariţiei unor conflicte indiferent de natura sa, întrebare la care 677 (56,41 %) au 

răspuns ar apela la un mediator, putem observa că procentele celor care nu ştiu dacă 

ar apela la un mediator şi cele ale celor care nu ştiu care ar fi onorariul pe care ar fi 

dispuşi să-l plătească sunt foarte apropiate ca valoare 25 % respectiv 2 %. 

Analizând răspunsurile la această întrebare se constată că cea mai mare parte 

dintre repondenţi 256 (21 %) ar fi dispuşi să plătească un onorariu sub 200 de lei. 

Acest procent nu este depăşit valoric decât de procentul celor care nu ştiu cât ar fi 

dispuşi să plătească pentru serviciile de mediere 25 % (293). 

Procente sensibil egale sunt şi între cei care ar fi dispuşi să plătească sume puţin 

mai mari: între 201 – 400 lei - 194 repondenţi (16 %), între 401 – 600 lei – 158 

repondenţi (13 %)  

Aspectele se schimbă atunci când sumele cresc, numărul celor care ar dispuşi să 

plătească sume mai mari reducându-se la mai mult de jumătate. Astfel 78 repondenţi 
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ar fi dispuşi să plătească un onorariu între 601 – 800 lei  ceea ce reprezintă 7 % din 

numărul total al repondenţilor. 

Un aspect care se evidenţiază este cel legat de faptul că, spre surprinderea 

noastră, 53 repondenţi au răspuns că ar fi dispuşi să plătească între 801 – 1000 lei iar 

46 dintre aceştia chiar sume peste 1.000 lei pentru serviciile de mediere. 

Nu trebuiesc omişi nici cei 122 repondenţi, reprezentând 100 % din numărul 

persoanelor chestionate, care ar dori să beneficieze de serviciile de mediere dar nu ar 

fi dispuse să plătească pentru aceste servicii 

 

ÎNTREBAREA nr. 39 - Enumeraţi câteva dintre calităţile pe care 

consideraţi că trebuie să le aibă o persoană pentru a fi un bun mediator. 

Printre calităţile enumerate de majoritatea celor intervievaţi prin intermediul 

chestionarului se regăsesc: abil, amabil, atent la detalii, ascultător, binevoitor, bun 

competent, comunicator, calm, concis, corect, diplomat, echidistant, echilibrat, 

empatic, flexibil, imparţial, inteligent, înţelept, negociator, neutru, obiectiv, onest, 

orator, pedagog, politicos, profesionist, psiholog, răbdător, responsabil, rezistent la 

stres, serios, sociabil, tenace,  

Comparând rezultatele la această întrebare cu cele de la întrebarea nr. 32 în care 

repondenţii erau rugaţi să enumere câteva dintre criteriile care au stat la baza alegerii 

mediatorului putem observa că, în general, aceleaşi criterii pe care aceştia le enumeră 

ca stând la baza alegerii mediatorului se regăsesc şi în rândul calităţilor pe care 

aceştia consideră că trebuie să le aibă o persoană pentru a fi un bun mediator: 

seriozitate, bun comunicator, imparţialitate, corectitudine, profesionalism, 

amabilitate, bun negociator, calm. 

 

ÎNTREBAREA nr. 40 - Aveţi cunoştinţă de faptul că puteţi reclama un 

eventual comportament necorespunzător al mediatorului la Consiliul de 

Mediere? 

a) da – 525; 

b) nu – 675. 
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De existenţa Consiliului de Mediere, ca organism autonom cu personalitate 

juridică, de interes public, cu atribuţii de reglementare în domeniul medierii şi de 

faptul că aceasta este instituţia la care pot reclama un eventual comportament 

necorespunzător al mediatorilor cunosc 43,75 % (525) repondenţii din care au fost 

incluşi în grupul ţintă de aplicare al chestionarului. 

Din păcate, chiar dacă, conform rezultatelor înregistrate prin aplicarea întrebării 

nr. 1 (Aţi auzit de activitatea de mediere ca modalitate alternativă de soluţionare a 

conflictelor între două sau mai multe părţi care doresc să ajungă la o înţelegere?), 

935 (78%) din repondenţi au răspuns că au auzit de activitatea de mediere ca 

modalitate alternativă de soluţionare a conflictelor între două sau mai multe părţi, un 

procent semnificativ 56,25 % (675) repondenţi au răspuns că nu ştiau de posibilitatea 

reclamării unui eventual comportament necorespunzător al mediatorilor la Consiliul 

de Mediere. Acest procent nu face nimic altceva decât să ne concretizeze părerea că, 

multe persoane au auzit de activitatea de mediere dar, aşa cum am mai afirmat 

anterior în interpretarea rezultatelor chestionarului, nu au cunoştinţe concrete despre 

procedura medieri, mediatori şi rolul organizaţiilor nonguvernamentale active în 

domeniul medierii. 

 

Ce vârsta aveţi? 

a) 18 - 20 ani – 185; 

b) între 20 – 30 ani – 358; 

c) între 31 – 40 ani – 285; 

d) între 41 – 50 ani – 231; 

e) între 51 – 60 ani – 109; 

f) peste 60 ani – 32. 
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Analizând vârsta persoanelor care au fost chestionate putem observa repartizarea 

relativ uniformă pe categorii de vârstă, accentul fiind pus îndeosebi pe categoriile de 

vârstă care ar reprezenta „potenţialii” beneficiari ai serviciilor de mediere şi anume 

grupele de vârstă cuprinse între 18 – 60 ani, categorii de vârstă active pe piaţa muncii. 

 

Genul ? 

a) feminin – 736; 

b) masculin – 464. 
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În ceea ce priveşte repartizarea pe genuri se poate constata că numărul 

repondenţilor corespunzător genurilor, feminin şi respectiv masculin, este 

aproximativ egal cu un uşor plus pentru genul feminin, aspect care a fost relevat de 

rezultatele ultimului recensământ al populaţiei la care numărul persoanelor de gen 

feminin îl depăşeşte pe cel al persoanelor de gen masculin.  

 

Nivelul studiilor? 

a) primare – 9; 

b) gimnaziale – 18; 

c) liceale – 508; 

d) universitare – 507; 

e) postuniversitare – 158; 
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Dintre persoanele chestionate se poate observa o repartiţie relativ uniformă în 

ceea ce priveşte studiile astfel cei care au studii liceale şi respectiv universitare au un 

procentaj egal de 42 %, fiind urmaţi de cei care au şi studii postuniversitare (13 %). 

Un procent mic însumat la 3 % din numărul celor chestionaţi este reprezentat de 

către cei care nu au urmat decât studii oprimare şi respectiv gimnaziale. 
 

Ocupaţia? 

a) fără ocupaţie – 53; 

b) student – 600; 

c) angajat în sistemul bugetar – 185; 

d) angajat în sistemul privat – 277; 

e) altă situaţie – 85; 
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În cadrul ocupaţiilor un procent semnificativ îl reprezintă studenţii (50 %) din 

numărul repondenţilor urmaţi îndeaproape de persoanele angajate în sistemul bugetar 

sau cel privat (38,5 %).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


