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MEDIEREA 
 

Creşte rata de succes? 
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Agenda pe scurt 

• Câteva întrebări 

• Succesul în insolvenţă 

• Concepte cheie 

• Medierea, o nouă abordare 

• Mediatorul şi rolul său 

• Tipuri de activităţi în mediere 

• Medierea în procedura de insolvenţă 

• Teme de reflecţie  

• Provocare 
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1. Câteva întrebări 

• Poate avea un impact medierea în creşterea 

succesului  unei proceduri de insolvenţă?  
 

• Dacă da, atunci când şi cum  poate interveni 

medierea?  
 

• Care ar fi beneficiile pe care le poate aduce 

medierea si pentru cine ?  
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2. Succesul unei proceduri de insolvenţă?  

• Creşterea averii debitorului aflat în 
insolvenţă/dificultate? 

 

• Recuperarea crenţelor pentru creditori? 
 

• Salvarea  afacerii debitorului? 
 

• Menţinerea relaţiilor de business existente? 
 

• Protejarea debitorilor sau a creditorilor? 
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3. Concepte cheie 

ECHILIBRU 

 
 

INCREDERE 
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4. Medierea, o nouă abordare 

 
 

Negociere facilitată de către o persoană 
neutră, de ÎNCREDERE, în condiţii de 
confidenţialitate și imparțialitate. 
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5. Mediatorul 

• Persoană de încredere 

• Facilitator al unui proces structurat 

• Factor de echilibru între părţi 

• Element neutru şi imparţial  

• Cu probitate morală şi profeională 

• Profesionist cu experienţă si expertiză 
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6. Rolul mediatorului 
 

� oferă posibilitatea identificării informaţiilor 
relevante de care părţile au nevoie pentru a 
înţelege şi evalua în mod cuprinzător propria 
situaţie 
 

� acordă sprijin părţilor în identificarea de 
soluţii posibile 
 

� facilitează negocierile într-un cadru protejat, 
astfel încât, la finalul procedurii, deciziile să fie 
luate în cunoştinţă de cauză  
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7. Medierea, tipuri de activităţi 

A. In etapa premergătoare medierii 
 

Facilitare a comunicării  

Facilitare a întâlnirilor comune şi separate 

Pregătirea părţilor pentru negociere 
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B. In etapa medierii propriu-zise  
 

Asistarea negocierilor dintre părți și facilitarea 

dialogului dintre ele în sens constructiv pentru 

armonizarea intereselor celor implicaţi 
 

 

Depunerea tuturor diligențelor specifice 

medierii în vederea construirii consensului 

7. Medierea, tipuri de activităţi 
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7. Medierea în procedura de insolvenţă 

Când poate interveni? 
 

- în orice etapă a procedurii de insolvenţă în 

interesul comun al părţilor implicate 

 

- înainte de intrarea în dificultate, cu şanse 

reale de prevenire a stării de insolvenţă  
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8. Teme de reflecţie 
• Poate avea medierea o contribuţie în 

creşterea ratei de succes în procedura de 
insolvenţă?  
 

• Dacă da, când şi cum credeţi 

   că poate interveni medierea?  
 

• Care sunt beneficiile reale pe                            
care credeţi că le poate aduce                   
medierea?  
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7. Provocare 
Mediatorul? 
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Intrebări de la dumneavoastră?  

VA MULTUMESC! 


