EDITORIAL
De ce Medierea, tehnică
și artă? Pentru că medierea
în sine este un concept bazat pe tehnici, dar aplicarea
lor este o adevărată artă.
Eu, am tratat-o pe
rând, ca o curiozitate, ca
pe un curs incitant și cu
nerăbdarea
autorizării.
Ca și comunicator de meserie, am avut însă
o nedumerire asupra promovării acesteia ca
obiect de activitate, dar și a mediatorilor ca portofoliu.
După trei zile de curs, prima concluzie a
mea și a mai multor colegi a fost că medierea
e o activitate în care nu reușești de unul singur, nu poți s-o desfășori cu succes într-un con

de umbră și așa a apărut ideea aceste reviste,
care este rodul unei echipe formate din mediatori din toată țara, magistrați, formatori și oameni interesați de mediere.
Această revistă este o provocare la idei,
schimburi de experiență și dorește să fie una
dintre modalitățile de promovare a medierii și
a mediatorilor, prin interacțiune, deschidere și
efort susținut.
Despre tehnică, experiență, concursuri,
veți citit în paginile revistei, sper că o să vă
stârnească interesul și dorința de a colabora și
de a vă promova.
Mediator Nemeș Diana-Alexandra
redactor
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Medierea - un domeniu de interes
pentru justiţie şi societate
În ultimii ani sistemul judiciar român a
cunoscut evoluţii şi transformări importante,
consolidându-şi rolul în cadrul celorlalte puteri ale statului. Amplul proces de reformă a
culminat cu adoptarea noilor coduri care vor
aşeza justiţia şi întreaga societate pe noi
baze, mai aproape de cetăţean şi de nevoile
lui.
În acelaşi timp, pentru pregătirea
sistemului judiciar, Ministerul Justiţiei a
elaborat, după ample consultări cu toţi factorii responsabili, dar şi cu societatea civilă
Strategia pentru dezvoltarea justiţiei ca serviciu public 2010-2014. Unul dintre obiectivele asumate prin strategie este consolidarea instituţiei medierii, ţinându-se cont de
faptul că importanţa medierii, ca alternativă
la procesul în instanţă, depăşeşte graniţele
create de nevoile sistemului judiciar.
Stabilirea acestui obiectiv a pornit de la
dezideratul degrevării instanţelor de numeroase cauze - primă ţintă a aplicării medierii,
dar şi de la perspectiva deplinei integrări europene, şi nu în ultimul rând, de la importanţa
rolului social şi educativ al acestei instituţii.
Implementarea cu succes a instituţiei medierii devine cu atât mai importantă în contextul creat de pregătirea punerii în aplicare
a normelor noilor coduri, a căror viziune şi
linii directoare presupun un cadru legislativ
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funcţional, unitar, coerent.
Asigurarea funcţionalităţii medierii constituie, în egală măsură, o cerinţă obligatorie
decurgând din angajamentele asumate în
procesul de aderare la Uniunea Europeană,
inclusiv obligaţia de a transpune în timp
util prevederile directivelor comunitare în
legislaţia naţională şi de a asigura aplicarea acestora.
Avem în vedere, astfel, importanţa şi
impactul social al Directivei nr. 2008/52/
CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind anumite aspecte referitoare la
medierea în cauzele civile şi comerciale
2008/52/CE, a cărei implementare efectivă,
obligaţie asumată de statul român, presupune un sistem de mediere funcţional, care
să răspundă exigenţelor şi standardelor de
calitate creionate de documentul european.
Ministerul Justiţiei continuă să promoveze medierea, atât în virtutea rolului
său de iniţiativă legislativă, cât şi prin consolidarea cunoştinţelor practicienilor în aplicarea tehnicilor medierii (în special în litigii
de dreptul familiei).
Astfel, Ministerul Justiţiei a depus, în
parteneriat cu alte State Membre (Olanda,
Bulgaria) proiectul „Promovarea medierii în
cauze cu elemente de extraneitate în materie civilă” în cadrul programului europe-

an Justiţie Civilă 2010, în vederea obţinerii
finanţării pentru derularea unor activităţi
privind medierea în cauzele cu elemente de
extraneitate. În cadrul acestui proiect, au
fost prevăzute organizarea de seminarii cu
caracter teoretic şi practic, elaborarea unei
broşuri cu informaţii utile pentru public şi a
unui ghid de bune practici, în folosul practicienilor în domeniu. Judecători, oficiali ai
autorităţilor centrale, mediatori din România
vor avea posibilitatea de a face schimb de
bune practici cu specialişti în domeniu din
alte State Membre.
Totodată, trebuie menţionat că Ministerul
Justiţiei este partener alături de asociaţiile
GEMME (Asociaţia Judecătorilor care
Sprijină Medierea) şi Centrul de Mediere
Craiova pentru organizarea şi desfăşurarea
la Bucureşti, în data de 29 octombrie 2010,
a Conferinţei internaţionale „Medierea în
Uniune Europeană. Stadiu şi perspective”.
Obiectivul acestei conferinţe este acela de a
reuni experţi din ţară şi din străinătate, pentru a prezenta modul în care medierea a fost
implementată şi funcţionează în România,
dar şi în alte state, precum şi perspectivele şi
planurile de viitor în promovarea şi aplicarea
pe scară largă a acestei metode alternative
de soluţionare a litigiilor la nivel naţional şi
european.
În plan intern, Ministerul Justiţiei
urmăreşte valorificarea propriilor competenţe
în promovarea valorilor medierii şi în încurajarea funcţionării instituţiei, convinşi fiind că
este în beneficiul nostru, al tuturor, o societate în care cetăţenii învaţă să dialogheze,
să-şi soluţioneze în comun disputele şi să
devină din adversari, parteneri. Ministerul
Justiţiei a răspuns pozitiv propunerilor formulate de mediatori şi a preluat în proiectul Legii
pentru accelerarea soluţionării proceselor,

câteva prevederi menite să facă cunoscute
avantajele medierii părţilor aflate în dispute
deja judiciare şi să le încurajeze a apela la
dialog. Mai întâi în cauzele comerciale şi în
divorţuri, în viziunea proiectului nostru, recomandarea judecătorului adresată părţilor
de a apela la mediere va dobândi un efect
obligatoriu, cu privire la participarea părţilor
la şedinţa de informare. După şedinţa de
informare, în funcţie de capacitatea mediatorului de a le capta atenţia şi încrederea,
părţile vor decide dacă vor urma medierea,
sau dacă revin la instanţă.
Aceste prevederi se adaugă celor cuprinse în noile coduri de procedură. Astfel, în
noul Cod de procedură civilă a fost instituită
obligativitatea pentru instanţa de judecată
de a recomanda părţilor soluţionarea conflictului prin mediere.
În cadrul noului Cod de procedură penală,
în scopul desfăşurării cu celeritate a procesului penal, a fost reglementată posibilitatea
renunţării la pretenţiile civile, a recunoaşterii
de către inculpat a pretenţiilor părţii civile,
precum şi a încheierii unei tranzacţii sau a
unui acord de mediere.
Ministerul Justiţiei rămâne în continuare deschis analizării actualului cadru legislativ, fiind receptiv la toate propunerile de
îmbunătăţire, de eliminare a neclarităţilor ori
lipsurilor constatate cu ocazia aplicării practice a normelor din domeniul medierii.

Cătălin PREDOIU
Ministrul Justiţiei
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PRIMA MEDIERE
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De multe ori am incercat
să-mi imaginez ce voi face ca
mediator autorizat când voi
avea prima mediere. Am făcut
în minte zeci de scenarii deşi
nu aveam nici cea mai vagă
idée în ce domeniu va avea
loc, însa ştiam bine câteva lucruri şi anume: acela că prima
impresie contează, acela că
oraşul Buzău nu avusese medieri, acela că mentalitatea e
greu de schimbat şi de cât de
bine raspunde mediul social la
aceasta noua procedură, depinde în primul rand de ceea
ce voi face.
Deşi avusesem mai multe
medieri “pro bono” în perioada cuprinsă între absolvirea
cursului şi momentul autorizarii, ştiam foarte clar că nu se
pot compara cel puţin la nivel
emoţional, pentru că medierile
de pâna la autorizare fuseseră
“provocate” de mine încercând
să deschid porţile noii profesii
şi să creez cerere pe o piaţă
în formare. Aveam ceva idei
despre ceea ce urma să fac
însă aşa cum ştim, niciodată
socoteala de acasă nu se
potriveşte cu cea din târg.
Iată că într-o zi pe când lucram pentru meseria mea de
bază, pentru că am uitat sa va
spun - sunt şi avocat, a intrat
în birou o doamnă pe care nu
o mai vazusem până atunci şi
care mi-a relatat că are probleme în viaţa de zi cu zi cu concubinul şi că nu ştia cum să
procedeze : fie să se despartă
şi să împartă bunurile realizate,

fie să se împace în anumite
condiţii. De fapt, am realizat
că nu putea comunica eficient
cu cealaltă persoană şi că mai
potrivită ar fi procedura medierii ca alternativa la instanţa
de judecată la care iniţial dorea
să apeleze doamna în discuţie.
M-a surprins şi pe mine deschiderea cu care persoana în
dicuţie a primit propunerea de
a intra într-o procedură de mediere, dar m-a avertizat că va fi
foarte greu să comunic cu cel
vizat pentru a-l aduce la mediere.
Am întrebat-o pe doamna
dacă este de acord să contactez cealaltă parte prin telefon şi a fost de acord, iar eu în
efervescenţa momentului că
aş putea face prima mediere în
calitate de mediator autorizat,
am format numărul de telefon
imediat încercând să vorbesc şi
să îl invit să participe pe domnul X la această procedură.
Greşeala mea. După ce mi-am
construit rapid în minte ceea ce
trebuia sa spun, am avut nenorocul ca cel vizat să raspundă
imediat la telefon, motiv pentru care după ce m-am recomandat, am început să-i prezint ce fac, ce sunt, de ce l-am
sunat… Nici nu am început
bine să spun ce doream să
fac şi numai la auzul numelui
doamnei, interlocutorul meu a
reacţionat: “Eu nu discut nimic
cu ….aia!”…după care a urmat
un şir lung de cuvinte care nu
pot fi reproduse. Doamna era
de faţă, iar eu am încercat să

zâmbesc pentru că se citea în
ochii ei întrebarea “Ce zice?”.
Pâna la urmă, am repetat încă
odată ce doream să fac, ce este
medierea, ce presupune şi că
doamna dorea o întalnire faţă
în faţă, în prezenţa mea. După
ce interlocutorul s-a răcorit,
surpinzător a spus că ar fi de
acord pentru a doua zi la orele
13.00 să vina şi să încercăm
să mediem conflictul.
A doua zi am început din
nou să-mi fac zeci de scenarii
cum aş proceda, ce fac într-o
anumita situaţie, dar dacă s-ar
întâmpla altceva ce voi face,
etc…
A venit ora 13.00, eu eram
cât de cât pregatit, cu biroul
aranjat, cu formularele puse
la punct, iar parţile au intrat într-o linişte totală, ca şi cum nu
aveau nici un conflict…M-am
gândit iniţial că e bine, pentru
că mă aşteptam să fie mult mai
combativi, însă liniştea cu care
au ascultat declaraţia mea
introductivă, înţelepciunea cu
care au arătat că au înţeles
care sunt regulile medierii, nu
au prefigurat nicicum ceea ce
avea să se întâmple…
Nici nu am apucat bine
să termin, că parţile au şi
uitat ceea ce le spusesem şi
s-au dezlănţuit aruncându-şi
reproşuri şi formulând solicitari de parcă eram în filmele de
groază. Mi-am zis că probabil
asta este medierea reală şi
am continuat liniştit să-mi iau
notiţe, am rezumat, am reformulat, dar argumentele părţilor

păreau că nu se mai termină şi
nici măcar nu se repetau.
Am încercat să reţin cât de
cât, exact după ce umplusem
mai multe coli de revendicări şi
probleme, şi să încerc să-i fac
să colaboreze pentru o soluţie
pe care să o găsească ei înşişi,
cu sprijinul meu. Părea că sunt
în plus şi fară a mă băga în
seamă, după ce au trecut mai
bine de 3 ore de discuţii, au început să obosească şi să mă
lase şi pe mine să încerc să
continui procedura…
După ce au trecut patru
ore, ajunsesem la un rezumat
acceptabil de ambele părţi şi la
prima concesie…ea să se lase
de fumat…
Cum am observat că eram
toţi obosiţi, am oprit medierea

şi i-am inivitat a doua zi pentru o nouă rundă…după ce am
semnat un acord parţial… însa
nu au mai venit…De ce? Nu aş
putea răspunde…
Am încercat să îi aduc
înapoi la mediere, însa mi-au
spus că s-au împăcat…şi m-am
gândit că am şi eu un merit în
ceea ce părţile realizeaseră cu
mari eforturi. Dar cine ştie? Cert
este că după un an şi ceva înca
erau împreună şi colaborau la
rezolvarea problemelor zilnice,
pentru că, întâmplator ,m-am
întâlnit pe strada cu domnul şi
mi-a spus că este bine…
Concluzia mea după prima
mediere – mediatorul trebuie să
se adapteze rapid la atmosfera
creată de parţi şi dacă mediul
pe care mediatorul îl creaza în

cadrul procedurii este suficient
de bun, părţile vor comunica cu
vârf şi îndesat, vor colabora şi
vor munci pentru a găsi soluţii.
P.S. Indiferent cât de bine
crezi că eşti pregătit, părţile
te vor surprinde, aşa că nu
trebuie să-ţi faci scenarii, şi
la prima mediere ar fi bine să
faci o comediere, pentru că
fără experienţa unui mediator care a mai trecut prin astfel de lucruri, o să te descurci
greu de tot…pentru că nu poţi
scăpa de logica care tot timpul
îţi dictează în ce tipar să încadrezi părţile…
avocat mediator
Dorin Bădulescu
Preşedinte Asociaţia
Centrul de Mediere Buzău
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EFECTELE UNUI ACORD DE MEDIERE ÎNCHEIAT
ÎN CONFORMITATE CU DISPOZIŢIILE
LEGII NR. 192/2006 MODIFICATĂ ŞI
COMPLETATĂ ULTERIOR PRIN LEGEA 370/2009
Medierea are o istorie
foarte lungă, existând atunci
când nu erau penitenciare,
fiind recunoscută în unele
societăţi drept singurul mijloc
de soluţionare a disputelor
dintre părţi, iar ca instituţie
specifică, medierea a apărut
în Grecia antică şi în Roma
antică (jus feciale, recuperatorum), transformându-se treptat
într-o instituţie de importanţă
internaţională.
Despre rolul medierii în plan
internaţional poate fi remarcată
atât
practica
Organizaţiei
Naţiunilor Unite, cât şi reglementarea acestei metode
alternative de soluţionare a
disputelor în instrumente juridice internaţionale, cum ar fi
de exemplu: Convenţia de la
Haga din 1899 privind aplanarea conflictelor internaţionale;
Convenţia de la Haga privind
rezolvarea paşnică a diferendelor internaţionale.
Ţinând cont de faptul că
mijloacele
tradiţionale
de
soluţionare a conflictelor au
devenit insuficiente şi greu de
parcurs, de faptul că instanţele
sunt „sufocate” de numărul
mare de dosare a căror
soluţionare finală se poate
prelungi pe durata unor ani
de zile, iar pronunţarea unei
sentinţe poate duce la agravarea disputelor dintre părţi şi
nu la diminuarea acestora, se
impune aplicarea unor soluţii
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concrete, alternative la justiţie,
atât pentru reducerea costurilor economice şi sociale pe
care le presupune un proces,
cât şi pentru reducerea stresului generat de şedinţele de
judecată sau de imposibilitatea
de a prevedea rezultatul.
Astfel, autentificarea dată de
notarul public sau încuviinţarea
făcută de instanţa de judecată
are rolul de a facilita executarea
reglementării amiabile, sens în
care dispoziţiile art. 372 C.pr.
civ. prevăd că, executarea silită
se va efectua numai în temeiul
unei hotărâri judecătoreşti ori
a unui alt înscris care, potrivit
legii, constituie titlu executoriu. Din această cauză art. 66
alin.1 din Legea nr. 36/1995
prevede: „Actul autentificat de
notarul public care constata
o creanţă certă şi lichidă are
putere de titlu executoriu la
data exigibilităţii acesteia” şi
în mod similar, alin. 3 introdus prin Legea nr. 370/2009 la
art. 63 prevede că „Hotărârea
de expedient pronunţată conform prevederilor prezentei
legi constituie titlu executoriu”
(hotărârea de expedient este
cea la care face referire art.
271 C.pr.civ.).
Caracterul
executoriu
semnifică învestirea cu autoritate publică a unui înscris pentru executarea căruia ar fi nevoie de autoritatea statală, ca
să fie efectuată la nevoie prin

forţa coercitivă a statului. Ca
urmare, din moment ce titlurile
mai sus arătate sunt executorii
în virtutea legii, executarea lor
se va face fără nicio altă formalitate, nemaifiind necesară
învestirea cu formulă executorie, după cum arată în mod expres art. 3741 C.pr.civ.
Această dispoziţie va ridica
unele probleme în practică, în
sensul că, practicile anumitor instituţii sau reglementările
interne sunt de a lua anumite
măsuri administrative numai în
baza unor copii legalizate după
hotărâri judecătoreşti definitive
şi care sunt învestite cu formulă
executorie.
De exemplu, la efectuarea
înscrierilor în cărţile funciare
dispuse de către Birourile de
carte funciară din cadrul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, la permisiunea acordată de Serviciul
Paşapoarte unui părinte de a
deplasa peste graniţă cu un
minor în baza unei hotărâri
care suplineşte acordul celuilalt părinte etc., ori pentru
ca hotărârile de expedient ale
instanţelor să fie puse în executare este nevoie de o modificare a acestor practici sau
reglementări.
În unele cazuri sunt necesare îndeplinirea anumitor
formalităţi pentru ca acordul
de mediere, încuviinţat de notar sau instanţă, să aibă efecte

– caz în care potrivit alineatelor 5-8 introduse de Legea nr.
370/2009 în conţinutul art. 58
din Legea nr. 192/2006: „(4) În
cazul în care conflictul mediat
vizează transferul dreptului e
proprietate privată privind bunurile imobile, părţile vor prezenta acordul redactat de
către mediator notarului public
sau instanţei de judecată pentru
îndeplinirea condiţiilor de fond
şi de formă impuse de lege,
sub sancţiunea nulităţii absolute. (5) Obligaţia prevăzută
la alin. (4) se aplică în toate
situaţiile în care legea impune, sub sancţiunea nulităţii,
îndeplinirea unor condiţii de
fond şi de formă. (6) În cazul
în care legea impune îndeplinirea condiţiilor de publicitate,
notarul public sau instanţa de
judecată, va solicita înscrierea
contractului autentificat, respectiv a hotărârii judecătoreşti
în Cartea Funciară.”
Din aceste reglementări
rezultă necesitatea ca, odată
cu acordul de mediere, părţile
să prezinte notarului sau
judecătorului toate înscrisurile
care atestă drepturile de care au
înţeles să dispună. În vederea
creării rapide a unor practici
corecte este necesar ca încă
din faza incipientă a aplicării
instituţiei medierii să existe o
înţelegere între instanţe şi mediatori cu privire la actele ce
trebuie prezentate în vederea
încuviinţării, pe tipuri de cauze
şi în câte exemplare.
Astfel, de exemplu în materia drepturilor reale, trebuie
prezentate extrase de Carte
Funciară sau contracte din care

izvorăsc aceste drepturi; în materia dreptului familiei trebuie
prezentate înscrisuri care să
ateste actul căsătoriei soţilor
şi filiaţia asupra copiilor. De
asemenea, prezenţa părţilor în
faţa mediatorului este absolut
necesară pentru a se verifica
consimţământul acestora cu
privire la încheierea acordului
de mediere.
Sentinţa pronunţată într-o
astfel de cauza este definitivă
– art. 1711 C.civ, iar efectele
tranzacţiei se produc chiar de
la încheierea ei. Hotărârea nu
se bucură de autoritate de lucru judecat, dar e executorie
de drept. Pronunţarea ei se
face în public; dispozitivul va
fi preluat în portalul instanţelor
(http://portal.just.ro) prin intermediul sistemului ECRIS, ceea
ce va limita oarecum caracterul
de confidenţialitate asigurat de
procedura desfăşurată la mediator şi la notar.
Deşi legea nu prevede, este
evident că dacă vreuna dintre
părţi formulează o nouă acţiune
cu acelaşi obiect, soluţionarea
acesteia pe fond va putea fi
împiedicată prin invocarea
excepţiei de lucru convenit între părţi, care îmbracă toate
aspectele clasicei excepţii a
autorităţii de lucru judecat. În
felul acesta, tranzacţia judiciară
dintre părţi are un efect extinctiv şi se asigură funcţionarea
principiului securităţii juridice.
Problema care se poate
invoca intr-un astfel de caz
este modul în care se opune
înţelegerea autentificată de
la notar în situaţia în care
s-ar formula totuşi o acţiune

în judecată, iar răspunsul la
această problemă îl poate oferi
dispoziţia existentă în materie
penală.
Cât priveşte efectele pe
care le are acordul de mediere
dintre părţi pe care acestea
nu înţeleg să îl supună procedurii de autentificare sau
încuviinţare, acestea sunt
aceleaşi din dreptul comun:
dacă medierea s-a desfăşurat
în afara unui proces, în caz
de neexecutare a acordului el
poate constitui temeiul unei
acţiuni ex contractu adresată
instanţei în scopul de a obţine
o hotărâre judecătorească care
să îl oblige pe debitor să execute ceea ce s-a obligat prin
acordul de mediere; dacă medierea a avut loc în timpul procesului, acordul va constitui un
început de dovadă scrisă, urmând a fi evaluat în ansamblul
probelor administrate care vor
sta la baza unei hotărâri potrivit
procedurii ordinare.
Deşi legea nu se ocupă şi
de acest aspect, este evident
că nimic nu împiedică părţile să
încheie un acord de mediere şi
ulterior unei proceduri judiciare,
adică în faza de executare silită
a unei hotărâri judecătoreşti,
inclusiv în cursul soluţionării
unei contestaţii la executare.
Această mediere se bazează
pe principiul disponibilităţii
părţilor care caracterizează
procesul civil, principiu care
este aplicabil inclusiv în faza
de executare silită.
Magistrat Dr. Denis
Gabriela Ghervase
Preşedinte Judecătoria Craiova
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Ne punem legitim întrebarea: De unde
provine modelul institutiei medierii si care sunt
argumentele pentru care a fost considerată
necesara promovarea ei? Există o tradiție
românească în mediere?
Conflictul este o realitate comună tuturor
societăţilor. Preocuparea de a rezolva disputele
prin intervenţii cât mai eficiente şi cu rezultate
cât mai durabile pentru părţile implicate este
însă de dată mai recentă, la nivel intrenațional.
Ca formă alternativă la instanţa juridică, se
vorbește din ce în ce mai mult, iar medierea a
început să fie utilizată pe scară largă începând
cu anii 80 în Statele Unite ale Americii, ulterior
în Canada, iar în Europa abia după 1996. Mă
refer în primul rând la medierea structurată ca
proces, cea care parcurge anumiţi paşi distincţi
în modul de asistare a dialogului dintre părţile
aflate în dispută.
Intrarea oficială a medierii sub această formă
în Europa este marcată prin adoptarea în 1998
de către Consiliul Europei a Recomandării CE

1/1998 privind utilizarea medierii în cauze pe
dreptul familiei, cu prioritate în situaţiile în care
sunt afectaţi minori.
În scurt timp sunt adoptate tot de Consiliul
Europei Recomandarea CE 19/ 1999 privind
utilizarea medierii în cauze penale, apoi Recomandarea CE 9/ 2001 privind utilizarea medierii
în litigiile dintre autorităţi şi părţi private, şi Recomandarea CE 10/ 2002 referitor la utilizarea
medierii în materie civilă.
În toate aceste recomandări se face referire
la un sigur tip de mediere, cea care parcurge
o structură clară de asistare a părţilor şi pentru
care persoana denumită mediator se pregăteşte
printr-un program de formare distinct, adaptat
nevoilor de a-şi dezvolta abilităţi strict necesare
în activitatea sa de mediator.
Mai mult, la nivel european au fost constituite
diferite platforme de colaborare între mediatori,
tocmai pentru a promova o înţelegere unitară
a conceptului, standarde etice şi deontologice
de exercitare a profesiei şi, nu în ultimul rând,

standarde sau cerinţe minime de pregătire a
mediatorului. Să nu uităm că succesul medierii
se bazează în totalitate de încrederea pe care
părţile în dispută/ conflict o acordă mediatorului.
Formarea mediatorilor este însă esențială
pentru ca procesul de mediere, intervenția mediatorului să își păstreze acele atribute de simplitate, claritate și eficiență care ne fascinează
pe toți. Toate aceste lucruri sunt posibilite din
două motive principale: în primul rând pentru
ca medierea utilizează experiența de viața
anterioară formării mediatorului, iar pe de altă
parte pentru că include experiențele diferitelor
popoare de a își rezolva disputele, cel mai adesea la nivelul comunităților mici.
Fascinația medierii a făcut ca încă din 1994
– 1995 și în România să apară o serie de proiecte, propuse și derulate de persoane care
s-au format ca mediatori în țări precum SUA,
Canada, Marea Britanie, Germania, Austria
sau ulterior Danemarca.Uneori, inițiativa unor
astfel de proiecte a ararținut chiar mediatorilor
din țările mai sus menționate. Proiectele au
fost derulate de organizații neguvernamentale
precum Project for Ethnic Relations (secțiunea
română cu sediul în Tg. Mureș), Fundația pentru Schimbări Democratice, Partners for Democratic Change (filiala română, Fundația Parteneri pentru Democrație), AIDROM – asociația
ecumenică a bisericilor din România, Centrul
pentru Securitate Comunitară și Mediere sau
Centrul Regional de Facilitare și Negociere.
Activitatea acestor asociații și proiectele derulate de ele au gasit terenul pregătit
pentru ca începând din 2000 să susțină și
să participe activ la demersurile Ministerului
Justiției de a formula o legislație care să clarifice și să promoveze conceptul de mediere în
relația cu instanțele. Începutul acestor demersuri instituționale de promovare a medierii au
condus la crearea unor noi organizații neguvernamentale precum Centrul de Mediere
din Craiova, inițial centru pilot pentru a testa
viabilitatea unor propuneri legislative, sau

Asociația Pro Medierea, asociație creată de
câțiva participanți la primele cursuri de formare a mediatorilor organizate în parteneriat
cu Minisiterul Justiției de America Barr Association – Central and Easten European Legal
Initiative.
Legea 192/ 2006 a fost concepută,
promovată şi ulterior adoptată în susţinerea
medierii definită prin actele normative adoptate
la nivel european şi afirmă aceleaşi principii
promovate prin Recomandările CE.
De la bun început, marele beneficiar
al utilizării medierii a fost perceput ca fiind
sistemul juridic, cu precădere instanţele de
judecată. Această apreciere se bazează pe
experiența din SUA, unde impactul cel mai
mare al medierii a fost obținut prin preluarea
de cazuri aflate pe rolul instanțelor.
Scopul declarat la nivel european al
promovării medierii este acela de a creşte
calitatea actului de justiţie prin degrevarea
instanţelor de cauze care implică în totalitate
sau într-o mare măsură înţelegeri între părţi.
Experienţa nord-americană de utilizare a
medierii în relaţia cu instanţele juridice a fost
argumentul principal pentru ca medierea să fie
promovată şi în Europa. Dintre cazurile trimise
anual la mediere, rata de succes înregistrată în
SUA se plasează constant între 70% şi 90%.
Evoluția medierii în Europa după 1998
a condus la adoptarea în 2008 chiar a unei
Directive, respectiv Directiva CE/52/2008,
care obligă practic toate Statele Membre să
facă demersuri pentru includerea medierii
în cauzele civile și comerciale unde apar cel
mai frecvent aspecte legate de apartenența
părților la sisteme juridice diferite, respectiv
transfrontaliere. Efectele acestei măsuri sunt
încă greu de definit, având în vedere că transpunerea se va finaliza în mai 2011.

Anca Elisabeta Ciucă,
Președinte al Consiliului de Mediere
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Puteam să plec în creionarea primului articol scris în primul număr al primei reviste profesionale de mediere de la un citat ce putea să inspire întreg conținutul, dar ce spuneam de fapt:
dezvoltam o interpretare proprie a unui oarecare pe care încercam să-l adaptez în concept
la procedura care se dorește a rupe conceptul
- paradigma ca : dreptatea se face în cadrul
instanței de judecată.
Și… ce făceam, demonstram că și alții
s-au gândit la mediere intuitiv și empatic, rezultatul fiind o concluzie, dacă nu falsă, cel puțin
deformată despre realitatea vremurilor trăite.
Așa că o să încerc să propun un punct de
vedere care, de ceva vreme mă intrigă prin
spasmicitatea periodică a izbucnirilor la nivel de
conturare a entității omului social activ.
Nu o să vorbesc de profesie în sine pentru
că aceasta prin eforturile noastre are o dezvoltare continuă ascendentă, doar voi prezenta
homo-mediator, specia ce încearcă să-și facă
loc pe scara evoluției la nivelul conștiinței umane și a moralității.
Am folosit mai devreme noțiunea de spasmicitate dar cred că mai degrabă se potrivește
termenul de degenerare cognitiv - perceptivă
in sensul că orice manifestare a voinței, la
homo-mediator se realizează prin contracții
vehemente la nivelul mentalului, încercând să
impună o variantă de reacție socială asociată
cadrului creat în sprijinul materializării satisfacerii nevoii proprii de afirmare.
Pionieratul în orice domeniu cere sacrificii
ce nu pot fi cuantificabile decât unidirecțional
doar după ce se creează istorie.
Homo-mediator, personajul pe care încerc
să-l prezint îl putem regăsi în toate domeniile
de activitate și acesta se face remarcat prin
modul în care prelucrează mesajul și transmite
informațiile, pozitiv și neutru fără ca persoanele
pe care le intersectează să manifeste reacții.
Se remarca prin modul plăcut în care este
perceput și prin lipsa de asperități la nivel intelectual folosind argumente ce nu deranjează
în comunicarea cu terții.

Personaj agreabil, cum ar fi descris de prozatorii timpului, homo-mediator face parte din
peisajul cotidian și nu poți spune cu precizie
de când se afla acolo, dar fără el arhitectura
cotidiană s-ar manifesta fără pete de culoare
într-o searbădă discuție de colt de bloc.
Greu de perceput și greu de evaluat, el
reușește să asigure o curgere firească a mesajului, o oscilație de pendul perfect ritmată
ce impune o dinamica a discursului plăcută și
eficientă prin construcția ideilor și abilitatea de a
se metamorfoza în oglinda-ecou a participanților
la mediere sau în filtrul dens, opac care oprește
particule de praf ce pot gripa comunicarea.
Tentat de descrierea mediatorului modern
mă văd obligat sa urmez intuiția și să mă aplec
în continuare pe descrierea omului mediator.
Susțineam că nuanțele sunt calitățile sale
și maximul ce poate să-l atingă este contopirea
tuturor acestor nuanțe într-o paleta de culori ce
condensate și descompuse rămân curcubeu,
rămân culorile de bază ale percepției umane,
calificând atitudinile sale ca adaptări firești la
interacțiunile sociale, reflexii ale umanului în
cotidian.
Aflăm că mesajul penetrează imaginația
prin fraze scurte și generoase în simplitate și
conținutul comunicațional se realizează printr-o
condensare a informației până la generarea de
concepte general ințelese și folosite în scop manipulativ pentru satisfacerea propriilor interese,
interese individuale dar și de grup caracterizate
de gradul de conexitate la nivel de grup.
Gestionarea elementelor de baza ale
mulțimilor comune și ale geometriei variabile a
conștiinței umane reprezintă interesul firesc al
mediatorului care iși susține setea de echilibru
din dereglările percepute la nivel de individ sau
de entitate.
Coordonatele generatoare de dinamica ale
socialului de la micro la macro se bazează pe
competiție și contradicție, progres datorat tocmai neliniștii născute din contradicții iar mediatorul este cel care supune contradicțiile, dresează
competiția și reușește să stingă conflictul și cu

toate asta progresul există.
Contradicții la nivel de atitudine și de
exercițiu profesional, contradicții la nivel de
aplicare și de tehnica toate concurente pentru o
gestionare eficientă și stingere a surselor conflictuale.
Gândirea lui homo-mediator reprezintă o
cheie în decriptarea comportamentală și se
bazează pe spontaneitate, tenacitate, perseverenta, raționament și flexibilitate, atribute
aservite calității de mediator.

interioară ce constituie elementul de sustenabilitate determinant al profesionistului și catalizatorul actului medierii.
Interacțiunea sociala determina atitudini și
reacții care solicită elemente decizionale clare,
conturate, explicite.
Incarnarea intelectuală crează sincope în
manifestarea propriei atitudini și generează
frustrări la nivel emoțional care prin dezechilibrul indus crește performată de comunicator a
mediatorului.

Esențialul în folosirea cheii îl reprezintă
profunzimea analizei și corecta cadrare a
percepțiilor terților.
Maturizarea lui homo-mediator poate este o
piedică prin pierderea empatiei și puterii de conversie prin rutinarea emoțională și senzorială,
prin imunizarea la stimulii eliberați în procesul
comunicațional.
Conștientizarea reacțiilor primare și coordonarea lor prin pozitivarea atitudinii și neutralizarea mesajului reprezintă o altă abilitate
conștientă și dobândită a lui homo-mediator,
dusă la perfecțiune prin rutină și practică.
Analiza mediatorului duce inevitabil la formularea întrebării: mediatorul mai știe cine
este? El acum sau el atunci?
Căutarea identității reprezintă zbaterea

Limbajul folosit determina ca homo-mediator să fie specia care se naște din contradicții și
se dezvoltă din energiile negative acumulate,
prima contradicție a profesionistului care stinge
conflicte.
Intr-o lume plină de contraste, homo-mediator rămâne, prin propriile abilități un personaj
neutru fără de care conflictele rămân conflicte
iar albul separat de negru.
Nuanțele constituie calitățile lui iar reacțiile
acestuia, uneori abrupte și vehemente
reprezintă postcombustia realizata prin arderea
gazelor reziduale generate de consumul de energie datorat efortului de a rămâne gri. - HOMO-MEDIATOR.
Mugur Bogdan Mitroi
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FORMAREA
FORMAREA MEDIATORILOR
MEDIATORILOR SCOLARI
SCOLARI
ȘI
ȘI BENEFICIILE
BENEFICIILE MEDIERII
MEDIERII SCOLARE
SCOLARE
Conflictul este o parte normală, naturală
și inevitabilă a vieții noastre de zi cu zi. Atunci
când ne aflăm în fața unui conflict, cu toții avem
mai multe variante de soluționare a lui... însă
noi suntem adulți, avem o anumită experiență
de viață și o altfel de putere de reacție în fața
conflictului.
Nu același lucru se poate spune și despre
copiii și adolescenții din școli, care aflându-se în
fața unui conflict, ei tind să-și limiteze acțiunile la
una sau cel mult două posibilități de soluționare.
De obicei, ei evită confruntările, aruncându-se
“direct“ în conflict, încercând soluționarea lui într-un mod agresiv. Tocmai pentru a evita acesta
agresivitate, care ar putea avea urmări – fizice
sau psihice – asupra copilului, este necesar ca
ei să-ți soluționeze conflictul discutând despre
el, dându-și unul altuia șansa de a-și spune
punctul lor de vedere sau mai bine zis, partea
lor de poveste, așa cum o văd ei și cum o cred
ei, ajungând astfel la o comunicare și la un alt
mod de abordare a conflictului ivit.
Această metodă se numește MEDIERE.
Așa cum medierea începe să-și simtă prezența
ca procedură, în anumite ramuri de drept – civil,
comercial, familiei – ea ar trebui instituită și în
școli.
Medierea, este o formă de gestionare a conflictelor, care implică o persoană neutră, numită
mediator, care asistă parțile aflate în conflict
în rezolvarea problemei lor, cu acordul tuturor
părților. Această procedură, oferă o soluționare
a litigiului, fără riscuri pentru părțile implicate în
diferend.
Pentru că suntem în secolul vitezei, pentru
că nimeni nu mai are timp de nimeni și nimic,
pentru că agresiviatea verbală ne înconjoară
la fiecare pas, pentru că stresul ne macină
pe fiecare fără pic de milă și pentru că toate
aceste stări le transmitem inevitabil copiilor
noștri, care sunt în formare și care au nevoie să
învețe pentru a putea pași în lume echilibrați,
nestresați și neagresați, trebuie să-i invățăm
de mici să deceleze binele de rău și modul în
care vor decide asupra problemelor la care vor
fi expuși. Această educație începe de acasă și
se continuă la școală. Școala este a doua casă
a copilului iar aici nu ar avea voie să fie agresat
sau să vadă violența și să fie expus violenței fie
că este fizică sau verbală.
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Cum ar trebui să trateze școlile violența în
școli?
Violența, din ce în ce mai prezenă în școli,
începe să ridice motive de îngrijorare pentru
cadrele didactice din învățământul școlar și
preșcolar. Așa fiind, numeroase școli au ajuns
să pună în aplicare o gamă largă de măsuri de
siguranță, începând cu achiziționarea de detectoarede metale și până la angajarea firmelor
de protecție și pază. Deși astfel de măsuri pot
limita actele de violență în școli, ele nu rezolva
cauzele violențelor, situație în care cel mai bun
mod de a gestiona violența în școli și de a preveni răspândirea ei, este de a dezamorsa litigiile/neintelegerile, înainte ca acestea să devină
violente. Acest lucru este posibil doar prin medierea între elevi, între elevi și profesori sau
chiar între elevi, profesori și părinți.
Aici se pune evident intrebarea: Dar cine
este mediatorul?
Mediatorul poate fi o persoană din afara
școlii, cu pregătire în domeniu, poate fi psihologul școlii care de asemenea are pregătire în
domeniul medierii, însă ce este mai important,
mediatori pot fi și elevii. Elevii mediatori sunt
formați ca mediatori prin cursuri de formare în
mediere , realizate pentru nivelul lor de vârstă,
cursuri ce le sunt predate de catre mediatori formatori cu experiență. Viitorii mediatori elevi, pot
fi aleși după anumite criterii: sunt cunoscuți ca
leaderi în grupul lor, sunt corecți, au dat dovada
prin diverse alte acțiuni că le pasă de școală,
de colegi și că iau decizii corecte în situații tensionate, etc. În timpul programului de formare
al elevilor mediatori, aceștia vor invăța abilități
de mediere a litigiilor, tehnici de mediere ce pot
fi utilizate și dincolo de clasă. Elevii mediatori,
invață să asculte în mod eficient părțile aflate
în diferend, rezumă cu exactitate problemele
expuse de părți, dezvoltându-li-se gândirea
critică. Mai mult, ei dezvoltă competente cu privire la modul de soluționare a problemelor, de
a conduce discuțiile, de a-și lua notite în timpul expunerilor părților și promovarea discuțiilor
semnificative între disputanți. Întrucât medierea
incearcă să rezolve un diferend și pentru a preveni repetarea acestuia, elevii mediatori învață
să planifice în viitor.
Părțile aflate în dispută și implicate în mediere, invață, poate prima dată în viața lor, me-

tode non-violente, pe care le pot alege pentru
rezolvarea conflictelor lor. Ei invață ca pot rezolva pașnic conflictele care le pot soluționa
problemele, fără a recurge la violență sau
agresiune. De asemenea, ei dezvoltă capacitatea de a empatiza cu ceilalți.
După ce sunt formați, ei devin mediatori
elevi, capabili singuri sau sub supravegherea
unui adult mediator – depinde de caz – să
soluționeze diferendele apărute în școală, între
colegii lor și chiar între elevi și profesori.
Așa cum scrisul și cititul sunt esențiale în
viață, la fel sunt și abilitățile de rezolvare a conflictului.
Tinerii trebuie să fie în măsură să comunice
eficient, să poată aprecia consecințele acțiunii
lor, să poată genera și evalua soluții alternative
la probleme și să coexiste cu oamenii cu care
nu sunt de acord.
Prin mediere, elevii învață să-și dezvolte
competențele de rezolvare a conflictului și în

bruta sau intimidare. Confruntarea cu adversarii lor îi încurajează pe elevi să accepte
responsabilitățile pentru acțiunile lor. Medierea
îi învață pe elevi cum să-și dezvolte aptitudinile
de a media un conflict și apoi îi încurajează să
rezolve conflictele într-un cadru supravegheat.
Este important de menționat că, deși medierea
le permite elevilor să rezolve conflictele lor,
aceasta nu-i exonerează de răspundere pentru
un comportament indisciplinat. Ei trebuie să respecte disciplina și normele impuse de școală.
Deși relația dintre mediere și disciplină este
foarte apropiată, nici una, nici alta, nu încalcă
granițele celeilalte.
Un alt beneficiu al medierii conflictelor între elevi, este creșterea stimei de sine. Stima
de sine, este considerată esențială pentru succesul elevului, iar medierea imbunătățește respectul de sine într-o varietate de moduri. Când
o sesiune de mediere se sfârșește cu un succes, fiecare parte implicată va simți că a făcut
un lucru onorabil.
Elevii descoperă lucruri importante odată
cu implicarea lor în mediere și participarea
la programul de formare în mediere. Cel mai
semnificativ aspect ar fi acela că ei descoperă
că multe conflicte nu pot fi reduse la “adevarat
contra fals” sau “noi contra lor” ci acestea
sunt rezultatul unor percepții greșite, a unor
neînțelegeri. Totodată, medierea îi ajută pe
elevi să descopere diversitatea, deoarece ei
trebuie să ajungă să comunice și să lucreze
împreună pentru rezolvarea conflictelor aduse
la mediere, indiferent de vârsta lor, de religie,
de rasă, de clasă. De asemenea ei invață cum
sa critice și cum să-și însușească critica. Învață
că este important și necesar să-ți asumi riscul
și să faci greșeli, pentru a ajunge să înveți ceva
nou. Învață că ajutându-i pe alții se ajută de
viața reală nu numai în cadrul școlar. Medierea fapt pe ei inșiși. Învătând aceste tehnici, viitorul
conflictelor reale la școală încurajează de ase- mediator elev va avea un alt nivel de maturitate
menea transferul de competențe în viața din și echilibru.
afara școlii. “Profesia” de mediator elev, îi ajută
Pe de altă parte, medierea angajează în
pe aceștia să abordeze în alt mod conflictele program toți elevii chiar și pe cei considerați
din propriile lor vieți. Spre exemplu, în S.U.A., “elevi cu risc”. Un elev cu un comportament
sunt părinți de elev mediator care au afirmat că neadecvat și cu probleme la școală, dacă este
atunci când ei sunt în conflict , au nevoie de fiul cooptat în programul de formare al mediatorilor
lor, deoarece doar acesta poate rezolva difer- elevi, va ajunge să aprecieze medierea și asta
endul dintre ei.
pentru că va avea posibilitatea de a contribui cu
Medierea între elevi, pornește de la un ceva pentru școala lui.
criteriu de echitate și avantaj reciproc fiind la
Medierea nu lucrează numai atunci când
capătul opus rezolvării problemei prin forță un conflict s-a transformat în violență ci ea
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lucrează și pentru prevenirea în mod eficient
a acestor conflicte. Dezvoltarea abilităților de
soluționare a conflictelor de către mediatorii
elevi sub supravegherea mediatorilor adulți, le
permite acestora să rezolve un număr mai mare
de conflicte. Medierea școlară, încurajează elevii să vină la mediere la scurt timp după izbucnirea conflictului, înainte ca acesta să se dezvolte
și să degenereze. Litigiile la nivel de grup de
elevi pot fi împiedicate dacă conflictele interpersonale, la baza lor sunt rezolvate în timp util.
Mulți dintre factorii care contribuie la eruperea
conflictului, cum ar fi – stima de sine scăzută,
lipsa de abilități de luare a deciziilor, presiunea
negativă din partea grupului – par a fi pozitiv
rezolvate prin programele de mediere.
Medierea poate și chiar are un impact pozitiv asupra “climatului” din școală. Acest program promovează sentimente de apartenență,
de proprietate și control asupra vieții școlii,
scăzând tensiunea care rezultă din conflicte nerezolvate și escaladarea conflictului. Medierea
imbunătățește comunicarea între elevi, între
elevi și profesori, între elevi și părinți și de asemenea între profesori și părinți. Se păstrează
astfel vechiile prietenii și apar altele noi, atunci
când foștii adversari devin prieteni.
Medierea intrunește nevoile psiho-sociale
ale elevilor și nevoile profesionale ale cadrelor
didactice.
Tinerii – elevii, au nevoie de un grad tot mai
mare de autonomie și control asupra vieții lor. În
același timp, insuficienta dezvoltare a lor și lipsa
de experiență îi poate împinge să facă greșeli,
să se comporte iresponsabil și să se rănească
unul pe altul.
Profesorii, pe de alta parte, trebuie să

găsească un echilibru între autonomie și supraveghere.
Medierea împletește aceste nevoi concurente prin furnizarea unei structuri în care elevii sunt liberi de a face propriile lor alegeri. Atât
timp cât se supun normelor de mediere, elevii

iși pot controla propriile lor destine.
Este o victorie de ambele părți, varianta
câștig/câștig: elevii sunt fericiți pentru că pot
deține și ei un mic control asupra unor probleme din școală iar profesorii sunt fericiți pentru
că elevii lor studiază și se implică în viața școlii
într-un mod supravegheat.
Medierea provoacă elevii – îi provoacă să
dea tot ce e mai bun din ei și să nu uităm că
elevii răspund la provocări!
Pentru că permite elevilor să acționeze
în conformitate cu propriile nevoi, medierea
reprezintă un plus important pentru modul în
care școlile abordează managementul conflictelor.
Centrul de Mediere Cluj
Avocat Brindușa Simu

Conflicul în şcoală :
elevi versus profesori?
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Am auzit des sintagma că, în vremurile noastre, conflictele în şcoli sunt omniprezente,
obişnuite, că trebuie să ne aşteptăm ca elevii să
fie recalcitranţi si să riposteze la toate solicitările
noastre. Faptul că şcoala este deja considerată
ca fiind un mediu unde se dezvoltă permanent
conflicte este pentru unii binecunoscut, pentru
unii logic şi pentru unii chiar normal. Majoritatea
celor care suntem implicaţi în viaţa şcolii presupunem, din start, că există conflicte, iar această
reprezentare ne determină un anumit comportament, de cele mai multe ori ofensiv. Asta

deoarece pentru mulţi dintre noi, conotaţiile pe
care le implică - dizarmonia, incompatibilitatea şi
lupta, sunt negative. Asociaţiile noastre personale cu termenul « conflict » au tendinţa de a reflecta anumite experienţe şi de a scoate la iveală
concepţii negative despre conflict, ca ceva ce ar
trebui evitat, dacă nu chiar eliminat. Asociaţiile
personale au deseori origini emoţionale. Conflict înseamnă mânie, ură, trădare, pierdere şi
de cele mai multe ori reacţionăm la conflict cu
agresiune, negare, rezistenţă, tocmai pentru că
apreciem acest fenomen în mod negativ. Prin

urmare, ne grăbim să ,,trecem la ofensivă”, să
,,corectăm” conflictele apărute în clasa de elevi.
Îninte de asta, ar fi indicat să conştientizăm faptul
că sunt două tipuri bazale de conflicte: care nu
sunt necesare (care au la rădăcină probleme
de comunicare şi de percepţie, cum ar fi conflictele de relaţie, de valoare şi informaţionale)
şi autentice (care rezidă din diferenţe mai concrete, de exemplu conflictele de interes şi cele
structurale).
Foarte multe dintre conflictele despre care
se vorbeşte în şcoli fac parte din prima categorie enunţată mai sus, iar cea mai eficientă
cale de a le face faţă este să privim către paşii
pe care ar trebui să-i facem pentru a preveni
apariţia lor.
Aşa că, domnilor profesori, să ne oprim,
să ne calmăm, să încercăm din nou! Să nu
uităm câteva reguli simple, care ne pot ajuta
să evităm nu neapărat apariţia conflictelor, cât,
mai ales escaladarea lor:
1. Primele zile sunt cele mai importante din
an. Dacă ajutăm elevii să formuleze 2 sau 3
reguli pentru clasa în care învaţă/ disciplina pe
care o predăm, le va fi mai uşor să le respecte.
E bine să ne asigurăm că elevii ştiu cât de importante sunt aceste reguli.
2. Să nu facem nicio regulă pentru clasă
dacă nu suntem siguri că o vom respecta noi
înşine în primul rînd. Trebuie să fim constanţi
şi drepţi şi să-i convingem pe elevi că vorbim
serios .
3. Niciodată să nu intrăm într-o luptă pentru putere cu elevii. Să ascultăm întotdeauna
elevii fără să-i judecăm şi fără să-i confruntăm
(având o atitudine non-conflictuală).
4. E bine să preluăm conducerea clasei fără tema că îi vom intimida prea tare pe
elevi. Odată ce le câştigăm încrederea şi ne
manifestăm ca lideri, elevii vor fi mai respectuoşi
şi vor răspunde la solicitări mai repede.
5. Să realizăm un echilibru între disciplină
şi umor. Pentru a câştiga respectul elevilor este
nevoie să-i convingem că ne face plăcere compania lor. Ei vor înţelege că suntem cîteodată
,,duri” pentru că ne pasă suficient de mult ca ei
să se străduiască din greu pentru a fi mai buni.
Totodată, trebuie să găsim un mod de a le arăta
(spune) că ne pasă de ei. Să ne păstrăm simţul
umorului este important şi pentru noi, şi pentru
ei. Ne va face zilele mai plăcute şi mai pline de
viaţă.
6. Nu ceea ce predăm, ci cum predăm face
diferanţa între profesori. Dacă ceea ce facem

în clasă este interesant şi motivant, problemele
de disciplină dispar. Elevii nu vor mai dori, în
mod ostentativ, să ne facă probleme, pentru a
nu pierde nimic din ceea ce vrem să le oferim.
7. Nu vom fi plăcuţi de toţi elevii. Şi, nici noi
nu-i vom putea iubi pe toţi. Dar, să încercăm să
găsim la fiecare elev măcar un lucru pe care
să-l respectăm (apreciem) – chiar şi simplu fapt
că vine la oră .
8. Elevii vor face mai puţină gălăgie dacă
profesorul va lăsa tonul mai jos şi va aştepta
un moment ca ei să fie atenţi. Ne vom pierde
vocea (şi sănătatea) dacă vom ţipa pentru a
atrage atenţia elevilor. E bine să aşteptăm un
moment atenţia pe care o merităm, înainte de a
merge mai departe cu lecţia.
9. Adolescenţilor le plac provocările şi să
facă alegeri. De câte ori este posibil, să le dăm
ocazia să aleagă ce urmează să facă, chiar şi
dintre cele mai mici şi aparent nesemnificative
sarcini.
10. Atenţie la limbajul corporal, atât la al nostru, cât şi la cel al elevilor! Astfel, elevii ne pot
da indicii despre realele lor probleme. Ca profesori, este important să-i convingem nu doar
că îi auzim, ci că le ascultăm şi înţelegem problemele. Apoi putem să-i ajutăm să găsească
soluţii pentru acestea.
În definitiv, comunicarea este un act social:
implică o serie de raporturi în care partenerii
încearcă să se influenţeze reciproc; implică
o anumită atitudine, pe de o parte faţă de
conţinutul pe care îl transmitem (şi ca profesori
ştim foarte bine ca acesta trebuie transformat
astfel încât să-şi atingă scopul de a modifica
personalitatea elevilor) şi pe de altă parte faţă
de receptor şi faţă de noi înşine, în sensul în
care suntem dispuşi să acceptăm şi un alt
punct de vedere, să ne adaptăm situaţiilor noi.
În măsura în care comunicarea se identifică cu
interacţiunea socială, atunci conflictul se înscrie în sfera comunicării. Aceleaşi instrumente
(de exemplu cuvintele, gesturile) pot servi la
facilitarea, dar şi la împiedicarea unei relaţii.
Anticiparea şi prevenirea apariţiei conflictelor
elevi versus profesori pot începe cu eficientizarea comunicării, şi noi (profesorii) suntem mai
în mǎsurǎ să facem primul pas.
consilier psihopedagog,
drd. Zaharia Oana- Paula
Vicepreşedinte Centrul de Training,
Consultanţǎ şi Mediere (CTCM) – Oneşti
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MEDIEREA ASIGURARILOR COMERCIALE
SOLUTIA OPTIMA
1. Premisele Potentialelor Conflicte

Pentru o imagine completă
structurăm cauza conflictelor în
principalele clase de asigurări
comerciale practicate:
A. Asigurările de persoane
(asigurări de viață și asigurări
de accidente). Orice act juridic
care reglementează o activitate
comercială este interpretabilă
în funcție de interesul părților.
Contractul de asigurare prin
excelență fiind un contract din
categoria contractelor speciale
(are multe variabile tehnice)
generează și multe conflicte
între părți.
Neatenția la încheierea
contractului de asigurare,
generează nemulțumire asiguratului la nevoia de a primi
îndemnizația de despăgubire.
Practic clientul asigurat află de
clauzele contractuale în termeni reali la producerea riscului care îi generează pagube
materiale patrimoniale sau
vătămări corporale.
Majoritatea
conflictelor
în asigurări apar pe fondul
dorințelor contradictorii de a
soluționa cazul asigurat: asiguratorul dorește să plătească
târziu, puțin sau deloc, iar

asiguratul dorește banii imediat, bani mulți și cu un anumit
profit. În general conflictele pe
asigurările de persoane apar din
faptul că asiguratul nu declară
la încheierea poliței de asigurare problemele de sănătate
avute în perioada anterioara
încheierii asigurării. Spre exemplu o persoana a avut tensiune arteriala mărită, dar în
cererea chestionar nu declară
acest aspect. Societatea de
asigurare se prevaleaza de
„declarația inexactă” și va refuza cererea de despăgubire.
O altă cauză generatoare
de conflict este determinată
de accidente petrecute în alte
circumstante decât cele declarate de asigurat.
B.
Asigurările
generale de bunuri. Asigurările de
bunuri generează cele mai
multe conflicte ce au izvor fie
în dorința asiguratului de a
frauda societatea de asigurare prin declarații inexate,
supraevaluări ale bunurilor,
riscuri ce au generat pagube
necuprinse în asigurare.
C.
Asigurările
de
răspundere civilă. Asigurările

de
răspundere
civilă
delictuală și de răspundere
civilă profesională implică o
terță persoană nevinovată
(pagubită) de efectele producerii unor pagube în patrimoniul
propriu sau a urmărilor unor
vătămări corporale. Pagubele
sunt produse de o persoană
asigurată, iar în derularea conflictului și soluționarea acestuia
sunt implicați trei actori (asiguratul - vinovat de producerea
pagubelor, păgubitul - care
are paguba produsă de vinovat și asiguratorul - care în
schimbul primelor de asigurare preia efectul financiar al
pagubelor, „numai” dacă sunt
ca urmare a unui risc asigurat.
În toate aceste cazuri care au
încarcătură emoțională pe fond
și cateadată de orgolii personale, rolul și locul MEDIATORULUI este evident. Cu excepția
cauzelor în care societatea de
asigurare are probleme legate
de insolvabilitate coflictele se
pot soluționa în mod amiabil.
Mediator Dr. Decebal
Manole BOGDAN

Continuarea in numarul urmator.

MEDIEREA ÎN ASIGURĂRI OPORTUNITATE SAU DOAR
ALTERNATIVĂ ?
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Legea privind medierea
stabilește în mod clar posibilitatea tuturor persoanelor,fie
fizice sau juridice de a beneficia de avantajele medierii.
Premisa de la care pornim
este optimistă, însă ca orice
început demarează ceva mai
greu. Acestea sunt lucruri
deja intrate în banal,de aceea

am sărit etapa de aşteptare
letargică şi am căutat posibile
soluţii. Spre surprinderea mea
de această dată o instituţie de
stat a reacţionat prompt şi clar
la situaţia creată. COMISIA DE
SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR a adoptat un protocol
privind rezolvarea conflictelor
între asiguraţi şi asigurători cu

ajutorul unui mediator. La acest
protocol au aderat mare parte
dintre cei mai puternici asiguratori ceea ce ne îndreptăţeşte
să credem că în viitor litigiile
dintre asigurători şi asiguraţi
nu vor mai aştepta decizia unei
instanţe judecătoreşti.
Scopul medierii în asigurări
este acela că părțile pot să

aleagă şi să decidă singure
între mai multe modalităţi de
rezolvare a disputelor. Medierea inclusiv în asigurări presupune participarea voluntară
la procedură, prezenţa unei
terţe persoane neutre,soluţia
găsită este bazată exclusiv pe
nevoile şi interesele părţilor şi
nu în ultimul rând beneficiază
de confidenţialitate.
Asigurările în ROMÂNIA
reprezintă din ce în ce mai
mult un segment important al
economiei.

ratori.
Pentru client procedura medierii rămâne însă o alternativă
avantajoasă, şi mă refer aici în
principal la factorul timp redus
de soluţionare a conflictului,
costuri mult reduse în raport cu
un proces în justiţie şi nu în ultimul rând avantajul participării
lui directe ca parte implicată în
conflict la rezolvarea acestuia.
Medierea în asigurări fie
că o privim ca alternativă, fie
că o privim ca oportunitate
reprezintă varianta optimă de

la mediere, asta tocmai pentru faptul că dinamica lor de
dezvoltare este în continuă
creştere, iar alinierea la soluţiile
europene în societăţile de asigurare se face în timp real, de
aici şi stabilitatea lor în piaţă şi
creşterea economică pe care
majoritatea o înregistreză.
Medierea în asigurări ca
şi medierea bancară presupune însă şi pentru mediator
cunoştinţe minime în domeniu
de aceea prevăd dezvoltarea
medierii din ce în ce mai mult

Contractele de asiguraredenumite generic Poliţe au un
specific aparte şi de aceea nu
sunt accesibile întotdeauna tuturor. De aici apar conflictele
în momentul producerii unei
daune. Rolul mediatorului nu
este acela de a explica părţilor
clauzele contractuale,nici acela de a le dezbate ci unul mult
mai important,de a facilita negocierile între părţile aflate în
conflict, în scopul obţinerii unei
soluţii reciproc convenabile. În
asigurări acest lucru este deosebit de important deoarece
un conflict rezolvat de comun
acord cu clientul înseamnă
păstrarea acestuia pe mai departe în portofoliu. Asiguratorii
cunosc foarte bine acest lucru
şi de aceea putem afirma că
medierea în asigurări este o
oportunitate atât pentru mediatori cât mai ales pentru asigu-

soluţionare a unui conflict în
domeniul deosebit de sensibil
al asigurărilor.
Rolul nostru al mediatorilor
este acela de facilita accesul
părţilor la această metodă
alternativă,în primul rând prin
a face cunoscută această nouă
profesie, prin promovarea încrederii în mediere,realizând
soluţionarea conflictelor pe
cale amiabilă, în condiţii de
neutralitate, imparţialitate şi
confidenţialitate.
Este adevărat că în acest
moment cauzele care sunt supuse medierii nu pot constitui
o statistică, însă dacă privim în
jurul nostru, la ţările din Europa unde medierea este deja o
procedură de rutină putem să
fim optimişti.
Mă aştept din partea
societăţilor de asigurare să
apeleze din ce în ce mai mult

pe domenii de activitate.
Soluţiile oferite de mediere
duc în general la stingerea conflictului şi continuarea relaţiilor
contractuale între părţi ceea
ce reprezintă principalul câştig
al asiguratorului. Pe de altă
parte asiguratul capătă mai
multă încredere în asigurător
menţinând pe mai departe
relaţia cu acesta.
Tot ce am punctat până
acum se vrea o pledoarie de
acceptare a medierii în domenii considerate de societate
deosebit de sensibile.
Am convingerea că societatea românească va asimila
cât de curând procedura medierii ca alternativă prioritară în
soluţionarea conflictelor.
Mediator
Camelia Podaru
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MEDIEREA
MEDIEREA FINANCIAR
FINANCIAR BANCARĂ
BANCARĂ
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Medierea Financiar Bancară este calea
comună de soluționare a conflictelor, având
liberul consimțământ al părților, a băncii și a
clientului debitor. Desigur, procedura medierii
este determinată în funcție de circumstanțele și
de interesele individuale la un moment dat.
Medierea bancară se bazează pe cooperarea dintre reprezentantul băncii cu putere de
decizie și debitor, insă abilitatea utilizării de
către mediator, a unor metode și tehnici specifice de management al conflictului, bazate pe
competență, profesionalism,negociere și comunicare, are rol determinant.
Societățile comerciale cât și persoanele
fizice care nu își mai pot achita ratele la bănci
din cauza dificultăților financiare, pot apela
la serviciile unui mediator prin care pot cere
băncii reeșalonarea creditului sau contractarea unui nou credit în condiții mai avantajoase,
privind comisioanele și perioada de rambursare.
Apelând la mediere, părțile vor putea să-și re-

• evitarea manevrelor obstrucţioniste sau
dilatorii ale unei părţi;
• dobânzi calculate greșit sau mărirea
nejustificată a dobânzilor pe perioada derulării
contractului;
• erori apărute în procesarea tranzacțiilor
cu carduri;
• comisioane ascunse, etc.
Fiind la început de drum și neexistând o
majoritate consecventă angajată să promoveze
și să publicizeze această procedură, pe cât de
simplistă atât de eficace, mulți nu sunt informați
de avantajele majore ale medierii, printre care
se pot evidenția:
• beneficiile de ordin financiar și de timp
pe care le prezintă, ca expresie a principiilor de
confidențialitate și imparțialitate, evitând cheltuielile generate de un posibil proces și recurgerea la executarea silită.
• stingerea raporturilor conflictuale existente și preîntâmpină unor neînțelegeri ulte-

zolve litigiile cu un efort financiar minim, într-o
perioadă scurtă de timp, rezultatul fiind un acord
de mediere autentificat de un notar public sau
incuviințat de instanța de judecată care va fi în
favoarea ambelor parți implicate în procedura,
banca sau societatea de leasing.
Mediatorii pot efectua servicii anumitor tipuri
de conflicte care intervin între bancă și clienți:
• introducerea în contractele de credit a
unor clauze abuzive;
• necomunicarea majorării ratei dobânzii;
• modificarea clauzelor contractuale fără
consultarea contractantului;
• suprimarea, în mare parte, a formalismului;

rioare, urmărindu-se concretizarea unei relații
eficiente, pe principiul echilibrului de putere și
durabilității în timp a soluțiilor acceptate.
• neafectarea imaginii, datorită faptului că,
acordul de mediere, reprezintă acordul expres
și liber al părților.
Procedura medierii va da în timp cele mai
bune rezultate, părţile dorind de cele mai multe
ori soluţii economice, rapide, eficiente, comerciale, care nu “omoară” contractul şi asigură
cursul normal al relaţiilor.
Mediator Cătălin Gaman

BUCURIA MEDIERII
Pe drumul schimbării intâlnim urme ale trecutului. Există
în noi, convingeri experimentate într-un sens al gândirii
proprii, cu analize și decizii
ale momentului de atunci. Atitudinea manifestată în evoluția
unei profesii, poate reprezenta
capacitatea de acceptare, sau
nu, a tendințelor transpuse într-un nou sistem de valori.
În acest sens, evoluția ne
aduce necesitatea schimbării
de ordin strategic, pentru o
transformare și configurare a
unei rețele funcționale.
Apare aici nevoia de lider,
omul care are o mare stăpânire
a
capacității
decizionale,
omul care are o nouă viziune asupra organizării, omul
care este responsabil față de
acțiunile intreprinse, omul care
interacționează cu structurile

participante la proces printrun acord de voință apropiat
realității.
Astfel putem afirma că
o relație optimă între sfera
schimbării și sfera reticenței
este tradusă prin apartenența
la evoluție.
Locul pe care medierea îl
va avea în societate va fi definit
în principal de modul transpersonal al implicării mediatorilor.
Și aici vreau să mă refer la
dorința de promovare a profesiei, accesibilitatea la nivel
informațional al societății civile
și mai ales la susținerea liderilor care reprezintă cu adevarat
medierea în România.
Dezvoltarea profesiei de
mediator este susținută și prin
avantajul participării mediatorilor ce vin din diferite domenii.
Informațiile și experiența aces-

tora, pot avea un mare impact
atât asupra oamenilor, cât și
asupra factorului politic decizional.
Lumea în care trăim este
tot mai mult marcată de crize și
conflicte de tot felul, rolul mediatorului în soluționarea acestora fiind liantul către toleranță.
Dincolo de răsplata financiară,
există satisfacția stingerii disputei sau bucuria medierii.
Bucuria unui nou început,
este expresia realității conectate la suflet, este floarea
împlinită de razele dimineții,
este în fiecare dintre noi.
Fie ca acestă revistă să
aducă împreună mediatorii, pe
un drum nou, al recunoașterii
evoluției.
Mihai Mehedințu
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Indrăznesc să deranjez, dar sper că nu prea
tare.
Sunt foarte încântată să primesc vești despre mediere și oamenii ei.
Pentru că sunt atehnică și urmarită de limba
rusă, am pus în mișcare pe toți, pe aici la serviciu, am apelat la informaticianul de serviciu,
pentru că simt că nu sunt logată cum trebuie, nu
pot posta, etc. Nu am rezolvat mare lucru.
Am observat ca toți cursanții vor să transmită
impresii despre cursuri, despre prima mediere,
despre tot ce înseamnă activitatea asta.
Am să spun și eu câteva cuvinte.
Nu știu de ce (oare?), dar în momentul în
care s-a vorbit despre cursuri de mediere, am
acceptat imediat. Inițial, o avocată ne-a spus că
va merge la București, pentru trei săptămâni.
Am realizat că este imposibil să lipsesc atât de
mult de la serviciu, în condițiile în care, numeric
eram sub limita de suportabilitate.
Când am intrat în sala de curs (biblioteca
noastră care nu seamănă cu spațiile generoase
de la Cluj), am avut o mică strângere de inimă.
Mă întrebam dacă nu era mai bine să fi fost în
prima serie. Dacă formatorii au obosit, dacă ...,
dacă ….
Nu credeam că într-o perioadă de maximă
suprasolicitare la serviciu, (câte trei sedințe
pe săptămână, redactări, controale, adrese,
audiențe) pot să am o așa mare satisfacție. Să
mă simt liberă.
Nu am exagerat cu nimic când am spus că
parcă am fost în transă pe perioada cursurilor.
Așa cum spuneau și ceilalți colegi, am fost
la multe seminarii, dar cursurile astea au avut
ceva special.
De ce? Pentru că voi sunteți extraordinari, profesionisti. Ați reușit să ne scoateți din
cenușiul cotidian și să ne dați iluzia că și noi
suntem grozavi. Nu ne-am imbătat cu apă rece,
dar ne-am simțit bine.

Nu vreau să dezvolt, dar noi, cei din linia întâi,
venim dintr-un sistem ințepenit. În loc să creezi
un corp de elită, să te lupți pentru asta….
Dar, să revenim. Dacă vorbim de mediere
ca despre o artă, vorbim despre ceva înălțător.
Discutam cu colegii în timpul cursului, că
din respect pentru voi, ar fi trebuit să citim bine
ghidul (îl am și eu, dar fără autograf, nu știu cum
mi-a scăpat), cursul, legea. Nu am fi fost niște
dezastre în rolurile de mediatori. Dar voi ne-ați
ințeles. Am fost ca niște studenței. Eu am lăsat
impresia Marianei că sunt colerica. Nici vorbă.
Vorbeați de satisfacția pe care o ai când
reușești să închei acordul de mediere. Îmi dau
seama. De altfel, în activitatea mea, fără să
știu că sunt adevărate tehnici, am aplicat multe
dintre ele. În perioada în care se radactau doar
hotărârile atacate, am avut mult timp liber la
dispoziție. Ce vremuri…
E ciudat că în profesia mea ți se impune să
vorbești cât mai puțin și ca mediator, ești numai
suflet.
Îmi amintesc de Mariana Belbita care din fiecare fraza făcea poezie.
Târziu am înțeles de ce era bine să vă
înregistrăm cursurile.
Spuneam tot timpul că nu am cuvinte. Dar la
mine a vorbit suficient para și non-ul.
Sunt încântată că justitiabilii au început să
întrebe de mediere. Asta pentru că s-au dat
termene lungi, de vacanță și că li s-au explicat
(în cunoștință de cauză) avantajele.
Ar trebui să ne zbatem să nu mai fie incompatibilitate între profesii.
Dar ne-am întors la dosarele noastre….
Eram atât de triști, după examen… De ce?

Cu deosebită considerație,
Judecător Mihaela POPESCU
Judecătoria Găești

MEDIEREA – O NOUTATE PENTRU ROMÂNI ?!
neînţelegerilor de orice fel dintre membrii
societăţii în care existăm.
Fie că este vorba de conflicte între persoane fizice, fie că este vorba de conflicte între
persoane fizice şi juridice, fie că sunt în cauza
dispute/conflicte numai între persoane juridice,
acestea pot fi soluţionate în mod legal, confortabil, avantajos pentru toate părţile prin mediere,
cu ajutorul mediatorului persoană pregătită special în acest scop.
Ţin să subliniez că medierea este mijlocul
cel mai comod şi civilizat de desfiinţare/stingere a conflictelor care, odată cu dezvoltarea
şi perfecţionarea structurilor societăţii şi manifestarea intereselor oamenilor s-au diversificat.
Medierea reprezintă soluţionarea conflictelor, a
neînţelegerilor în modul cel mai elegant, moral
şi normal chiar de către
părţile aflate în dispută,
asistate de mediator.
În acest fel este
desfiinţată sancţiunea
(care
într-o
cauza
soluţionată în instanţă de
judecată este stabilită în
conformitate cu normele
care
reglementează
speţă) chiar de către
părţile care au dorit să o
genereze.
Prin mediere se realizează încheierea, terrezolvă dispute, neînţelegeri, conflicte diverse.
Ca modalitate de soluţionare a conflictelor, minarea comodă şi avantajoasă pentru toate
medierea există din momentul apariţiei formel- părţile a unui conflict, a unei neînţelegeri . Se
or organizate ale comunităţilor umane, în care stinge în mod amiabil şi avantajos - un conflict
şeful comunităţii era chemat în orice pricină” care, dacă nu ar fi controlat şi conştientizat, poate
pentru a aduce linişte şi înţelegere între mem- genera în timp alte neînţelegeri şi complicaţii,
cu consecinţe neprevăzute pentru cei care l-au
brii comunităţii.
Am făcut această introducere pentru a generat şi care nu au căutat mijloace de aplaatrage atenţia asupra medierii ca fiind cea nare a conflictului.
Medierea este o cale de dezvoltare civilizată
mai simplă şi comodă (dar şi cea mai veche!)
cale de soluţionare a disputelor, conflictelor, a societăţii şi a relaţiilor dintre membrii săi.
Cu interes, cu mirare sau nedumerire, curiozitate sau indiferentă auzi în jurul tău : ”Ce este
medierea ?”
Un răspuns posibil ar fi : Medierea este o
profesie aprobată în România prin Legea nr.
192 din 16 mai 2006 şi înseamnă o modalitate
de soluţionare a conflictelor pe cale amiabila,
cu ajutorul unei terţe persoane specializate în
calitate de mediator, în condiţii de neutralitate,
imparţialitate, confidenţialitate şi având liberul
consimţământ al părţilor.
Un alt răspuns posibil poate fi : Medierea
este un instrument de stingere a conflictelor
în mod civilizat, amiabil, convenabil, un instrument de comunicare între părţi aflate în dispute
diverse.
Aşadar, medierea este un mijloc, o cale de a
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Este calea unei societăţi civilizate şi morale.
Suntem, acum - în România - la început de
drum în mediere.
Şi dacă aceasta va fi profesată cu sinceritate,
deontologie şi pasiune, dacă va fi înţeleasă şi
respectată ca profesie şi instituţie poate asigura
o societate evoluată şi civilizată din toate punctele de vedere, poate asigura un climat moral,
decent, respectat de întreaga comunitate.
Câteva exemple :
1. Dl. L.R. este tatăl minorei în vârstă de 7
ani şi, ca efect al divorţului, mama recăsătorită,
nu permite întâlnirea dintre tată şi fiică. În aceste
condiţii tatăl refuză să mai plătească pensia
lunară, etc.
Un asemenea conflict se poate soluţiona
- prin instanţă de judecată - mama obligată a permite fiicei comunicarea şi întâlnirea cu tatăl sau; tatăl obligat a plăti fiicei pensia
de întreţinere, prin reţinere pe statul de plată,
prin poprire pe venituri, etc. Consecinţă : între
tată şi mamă se menţine o stare permanentă
de duşmănie, de adversitate, de tensiune care
poate deveni violentă şi care se rasfrage în
educaţia şi personalitatea fiicei, în climatul familial şi social a celor implicaţi, a rudelor, a prietenilor, colegilor de muncă, etc.
- prin mediere : ambii părinţi acceptă/sunt
de acord în mod amiabil (după intervenţia mediatorului) să respecte un program de vizitare şi
întâlnire a fiicei cu tatăl său , de plată de către
tată a sumei de bani pentru fiica sa, etc.
Astfel se stinge tensiunea, starea de
duşmănie între părinţi legată de fiică şi se
schimbă climatul moral şi familial în care se
dezvoltă minorul şi nu numai.
Se poate observa că prin mediere - întrun timp foarte scurt ( fără citaţii, termene de
judecată, taxe judiciare, etc.) s-a asigurat
soluţionarea unui conflict fiind înlăturate şi
eventualele consecinţe ce ar fi putut apărea în
timp.
2. Dl. M.S. divorţat de aproximativ 5 ani

a plecat din localitate. În urma divorţului nu s-a
produs partajul bunurilor imobiliare dobândite în
timpul căsătoriei. Soţia, rămasă în localitate, cu
bunurile imobiliare doreşte să se recăsătorească
şi să plece din localitate. Trebuie să vândă bunurile sau să le închirieze. Nu poate face acest
lucru fiind bunuri comune dobândite de ambii
soţi, respectiv în cotă de A½ cu soţul divorţat,
plecat din localitate .
Ce ar putea să facă ?
- să se adreseze instanţei de pentru partajul bunurilor comune. se după citarea părţilor,
dobândirii bunurilor, efectuarea expertizei judiciare specifice, ascultarea martorilor, etc.
Acţiune de partaj cu privire la bunurile comune!
- se adreseze unui mediator pentru partajul
amiabil a bunurilor comune. Este chemat soţul
plecat într-un timp scurt ( fără citaţii, termene,
etc.) convin de comun acord cu privire la bunurilor, funcţie de interesul pe care are fiecare,
încheie acordul de mediere, la Biroul Notarial
acest mod se stinge conflictul.
Se pot observă, numai din exemplele de
câteva aspecte legate de avantajele medierii:
reducerea timpului de soluţionare al conflictelor,
reducerea cheltuielilor legate de soluţionarea
neînţelegerilor, soluţionarea cauzei în interesul
ambelor părţi într-un mod civilizat şi decent.
Însă medierea se aplică nu numai cauzelor
care fac obiectul şi se depun la instanţele de
judecată. Se aplică în oricare situaţie apăr divergente legate de comunicare, colaborare,
soluţionare a unor relaţii de muncă, comerciale,
de familie, etc.
De aceea va sfătuim : încercaţi să aflaţi ce
este MEDIEREA.
De aceea va sfătuim : apelaţi - pentru a va
soluţiona o neînţelegere, fie cât de complicată
sau simplă, greoaie sau inaccesibilă, la MEDIATOR.
Mediator
Ștefania Șaradici

