
 

 
ANASTASE D. ILEANA – BIROU DE MEDIATOR CONSTANȚA 

Înregistrat în Registrul de Exercitare a Profesiei la poziția 1900/27.01.2011 

Autorizație: seria A, nr.  02736, eliberată la data de, 30.10.2010, 944 /17.09.2010 

CIF 28164160/11.03.2011, Bulevardul 1 Mai nr 99, Lot 1 bl G2 Ap 6 Constanța 

Tel.0241515068, 0722515068, 0722367993, 0741153133. 

Email:anastaseileana@gmail.com, mediatorileanaanastase@gmail.com 
                              

INVITAȚIE LA MEDIERE 

  Către, D-ul /Dna………………………, identificat cu, C.I, seria. ….. nr……., CNP ……., cu domiciliul 

în Jud ……., Sat. …….., Comuna. ……….., str. ………nr. ….. ……. cu valabilitate ………….., în calitate de 

………………….., 

și 

D-na /D-ul ………………………, identificat cu, C.I, seria. ….. nr……., CNP ……., cu domiciliul în Jud ……., 

Sat. …….., Comuna. ……….., str. ………nr. ….. ……. cu valabilitate ………….., în calitate de 

………………….., 

Conform  procedurii legale la solicitarea, d-nei/d-nului ………., care dorește o ședință de mediere privind o  

înțelegere pe cale amiabilă, cu ………, cu privire la semnarea unui Acord de mediere, privind 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Vă aduc la cunoștință că, în baza art.43.alin.(1)din legea nr 192/2006 modificată și completată prin Legea nr 370 

/26.11.2009, privind medierea și organizarea profesiei de mediator, am onoarea de a va invita, la data de …….. 

ora ……., la sediul  din Bulevardul 1 Mai nr 99, bloc G2, ap 6, Parter, cod postal, 90015,  judetul Constanța, în 

scopul soluționării prin mediere privind ………………………………………………………………………… 

Această procedură de rezolvare a conflictelor în afara instanței, are la baza  Legea 192/2006, modificată 

și completată prin Legea 115/2012. Vă aduc la cunoștință că există spețe în care acordul de mediere însuși aduce 

efecte juridice de drept, iar în alte spețe acordul de mediere trebuie supus controlului de legalitate, adică trebuie 

prezentat instanței de judecată care va lua act de el și va pronunța o hotărâre de expedient în care va fi cuprins 

acordul integral. 

De asemenea, vă aduc la cunoștință că, dacă cel puțin  una dintre părți este de acord  cu medierea 

și desemnarea  mediatorului, iar cealaltă parte /părți refuză medierea, instanța va  prezuma ca fiind de 

bună – credință, partea care a acceptat medierea.  

În acest sens, vă transmit alăturat formularul prin care vă puteți exprima în baza ,art.44 alin.(2) din legea 

192/2006, opțiunea dumneavoastră cu privire la acceptarea / neacceptarea procedurii de mediere . 

Vă rog  respectuos să-mi remiteți formularul completat până la data de …………………., prin poștă, prin 

e-mail, sau prin scrisoare  recomandată cu confirmare de primirea la  Adresa Ileana Anastase – Birou de Mediator, 

Municipiul  Constanța, Bulevardul 1 Mai nr 99, bloc G2, ap 6, Parter, judetul Constanța, sau prin e-mail, 

anastaseileana@gmail.com.  

 

Pentru orice informații suplimentare vă stau la dispoziție și pot fi contactată la numerele de telefon. 

0722367993, 0722515068. 

 

 

 

 

Data Mediator 

 

  



 

FORMULAR DE ACCEPTARE/NEACCEPTARE A MEDIERII 

 

 

 

1. D-ul ………………………, identificat cu, C.I, seria. ….. nr……., CNP ……., cu domiciliul în Jud ……., 

Sat. …….., Comuna. ……….., str. ………nr. ….. ……. cu valabilitate ………….., în calitate de 

…………………..,. declar că : 

□ accept  

□ nu accept   

invitaţia la mediere adresată de către Ileana Anastase -Birou de mediator, la solicitarea  

     D-lui/d-nei …………………, la locul, data şi ora comunicate în invitaţie, din urmatorul 

motiv……………………………………………………………… 

 

Semnătura                                                                                                                       Data  

 

 


