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La momentuL acesta, revista Lunară biLingvă  
„medierea  tehnică şi artă” se distribuie în peste 70 de Locaţii 

în românia (organizaţii profesionaLe de mediatori, instanţe 
de judecată, inm, csm, m.j., universităţi, primării etc), 

precum şi în peste 10 Locaţii din europa şi usa  
(organizaţii internaţionaLe în adr). 

personaL, muLţumesc ceLor care au ajutat La creşterea 
caLităţii materiaLeLor pubLicate şi doresc să vă anunţ că din 

Luna martie revista a fost înregistrată în cataLoguL  
revisteLor de speciaLitate aLe bibLiotecii centraLe 

universitare bucureşti.

“at this moment, the monthLy biLinguaL magazine “mediation 
technique and art” is distributed in over 70 Locations in 
romania (professionaL organizations of mediators, courts, 
nationaL institute of magistracy, superior counciL of 
magistracy, ministry of justice, universities, mayors haLLs, 
etc), and aLso in over 10 Location form europe and usa 
(internationaL organizations in adr).

i wish to thank personaLLy to aLL those who heLped increase 
the quaLity of pubLished articLes and i wish to announce 
that as of march 2011, the magazine has been registered in 
the speciaLized journaLs cataLogue of centraL universitary 
Library of bucharest.

the mugur mitroi mediation training 
schooL provides, together with the 
course manuaL, needed in acquiring basic 
knowLedge to become a mediator, the two 
works concerning  procedure  and con-
fLict, nameLy: “the guide of professionaL 
mediator” and “mediation and confLict,” 
whiLe the mediators that wiLL be author-
ized wiLL be provided with free advertis-
ing for a period of 90 days on the websites 
affiLiated to fmmm:
www.portaLmediere.ro, www.medieretv.ro,  
mediereatehnicasiarta.ro.

şcoaLa de formare în mediere mugur 
mitroi vă asigură, aLături de suportuL de 

curs, necesaruL dobândirii 
cunoştinţeLor de bază pentru a deveni 

mediator şi ceLe două Lucrări ce privesc 
procedura şi confLictuL - anume: „ghiduL 

mediatoruLui profesionist” şi „mediere 
şi confLict”, iar mediatoriLor care se vor 

autoriza Le asigură promovare gratuită 
pe o perioadă de 90 de ziLe în cadruL 

saituriLor afiLiate fmmm:
www.portaLmediere.ro, www.medieretv.ro,  

mediereatehnicasiarta.ro.

şcoala de formare în mediere

mugur mitroi
www.fmmm.ro

office@fmmm.ro
+40 753 103 613
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mozaic mediere –  
gândeşte diferit

s untem de mult în faza de pio-
nierat a medierii, în care este 
suficient sa ai fler, intuiţie şi 

noroc pentru a ajunge un media-
tor de succes. Mai mult decât orice, 
conteaza relaţiile interumane, felul 
în care ştii cum sa asculti, sa inter-
pretezi si sa rezolvi o disputa intre 
doua parti.

Ce este comunicarea? Asa cum 
spune John Fiske in cartea sa ”In-
troducere in stiintele comunicarii”, 
comunicarea este aceea” activitate 
umană pe care fiecare dintre noi 
o poate recunoaşte, însă puţini o 
pot defini satisfăcător”. Personal 
vin, dupa 18 ani de lucru in cadrul 
unei companii de telecomunicatii, 
in acest nou domeniu, in aceasta 
noua bransa. Nu am avut retineri 
in momentul alegerii noului drum 
pe care urmeaza, la fel ca multi alti 
mediatori, sa il urmez.. Am avut 
ocazia timp de 5 ani de zile, la com-
pania de unde vin, sa lucrez direct 
si indirect cu oamenii, sa relatio-
nez si sa rezolv diferite probleme. 
Experienta obtinuta in acest timp 
m-a facut sa inteleg mult mai usor 
oamenii iar rasplata era momen-
tul in care vedeam ca pleaca de la 
mine multumiti de rezultat. La fel 
e si in mediere. Este greu sa faci 
oamenii sa ”consume” un produs 
nou pe piata fara o buna si reala 
promovare. Medierile incep de cele 
mai multe ori de la o intalnire intre 
doi oameni. Eticheta in mediere ne 
formeaza acel „awareness“ personal 
care face ca purtarea noastra sa fie 
putin diferita decat a celor din jur, 
ceva care-i face pe oameni sa ne 
sune sau sa ne ceara ajutorul.

Principalele cuvinte cheie pentru 
mediere sunt: negociere, facilitate, 
incredere si neutralitate. Nu e des-
tul sa parcurgi doar prima etapa din 
formarea ca mediator ci trebuie par-
curs in continuare acest drum de 
formare continua. Matematic vor-
bind X si Y(partile aflate in conflict) 
sunt doua variabile ce pot fi medi-
ate printr-un proces de mediere iar 
mediatorul poate estima rezultatul, 
rezultat care uneori poate fi dihoto-
mic(.diviziunea in doua parti a unui 
concept, fara ca acesta sa isi piarda 
intelesul initial). Cititnd articole si 
carti din domeniul psihologiei scri-
se de: David Kenny, Reuben Baron, 
David P. MacKinnon, Amanda J. 
Fairchild, Matthew S. Fritz si altii 
psihologi, mi-am dat seama ca am 
un drum lung de urmat in privinta 
studierii si aprofundarii tehnicilor 
in mediere.

Recent, la Conferinta Internatio-
nala Justitie si Mediere, am avut pla-
cerea de a asculta profesionisti din 
domeniul medierii, oameni care au 
acceptat, si nu pentru prima data, sa 

ne deschida ochii si sa ne intareasca 
principiile. Ascultandu-I visam cu 
ochii deschisi la momentul in care 
vom ajunge si noi la un astfel de sta-
tut, la etapa in care medierea va fi 
cunoscuta si aplicata cu success in 
toate ramurile conflictuale.

 Se tot scrie si se discuta pe tema 
mediereii, insa, daca nu am ales 
calea potrivita pentru promovare? 
Poate era cazul sa intrebam oa-
menii daca considera utila aceasta 
meserie si nu invers. Poate nu mai 
existau discutii pe cat de bine pro-
moveaza unii si altii acest, NOU, 
fenomen. Luat ”pulsul” din strada 
se vede nestiinta oamenilor in le-
gatura cu medierea si mediatorii. 
Inversa promovare poate ne-ar aju-
ta maim ult si nu ar mai fi cazul sa 
asteptam ajutorul din alta parte. Se 
scriu carti, reviste, ziare, care ajung 
tot la …. Mediatori. Nu e hilar acest 
fapt? Ne continuam pregatirea pro-
fesionala dar de cea a celui care 
poate beneficia-justitiabilul, la un 
moment dat, cine se ocupa? ■

Aurora Cirlig
Mediator

Secretar Colegiul Mediatorilor 
din Regiunea de Nord-Vest

mediation mosaic – 
think different!

w e are now for some time 
in the pioneering phase 
of mediation, where is 

enough to have flair, intuition and 
luck to become a successful media-
tor. More than anything, inter-hu-
man relationships, how you know 
to listen, to interpret and solve a 
dispute between two parties are the 
elements that matter.

What is communication? As John 
Fiske said in his book "Introduction 
to Communication Sciences," com-
munication is that "human activity 
each of us can recognize, but few 
can define satisfactorily." I personal-
ly come, after 18 years in a telecom-
munications company, to work in 
this new field, in this new industry. 
I was not reluctant when choosing 
the new path I want to follow, like 
many other mediators. I had the 
opportunity for 5 years, in the com-
pany where I am coming from, to 
work directly and indirectly with 
people, to relate and resolve issues. 
Experience gained during this time 
made   me understand people more 
easily and the reward was when I 
saw them leaving satisfied with the 
result. The same happens in media-
tion too. It is hard to make people 

"consume" a new product on the 
market without a good and real pro-
motion. Mediation often starts from 
a meeting between two people. La-
bel in mediation forms that personal 

"awareness" which makes our behav-
iour to be slightly different than the 
others, something that makes peo-
ple call us or ask us for help.

The main keywords for media-
tion are: negotiation, facility, trust 
and neutrality. It's not enough 
only to go through the first stage 
of training as a mediator, but one 
must go further this continuous 
training. Mathematically speaking, 
X and Y (the parties to the conflict) 
are two variables that may be me-
diated through a process of media-
tion and the mediator can predict 
the outcome, a result which can 
sometimes be dichotomous (split of 
a concept in two parts, without los-
ing the original meaning). Reading 
psychology articles and books writ-
ten by: David Kenny, Reuben Baron, 
David P. MacKinnon, Amanda 
J. Fairchild, Matthew S. Fritz and 
other psychologists, I realized that I 
have a long way forward in terms of 
studying and deepening in media-
tion techniques.

Recently, at the International 
Conference Justice and Mediation, I 
had the pleasure to listen to media-
tion professionals, people who have 
accepted, not for the first time, to 
open our eyes and consolidate our 
principles. Listening to them, I was 
dreaming with eyes open at the mo-
ment when we reach such a status, 
at the stage when mediation will be 
known and applied successfully in 
all branches of the conflict

People keep writing and discuss-
ing about mediation, but what if we 
haven’t chosen the right path for 
promotion? Perhaps we should have 
asked people if they considered this 
profession useful, not the other way 
around. Perhaps there were no dis-
cussions on how well some promote 
this new phenomenon. Taking the 

"pulse" of the street, one can notice 
people’s ignorance about mediation 
and mediators. Perhaps the reverse 
promotion can help us more and 
therefore we should no longer ex-
pect help from elsewhere. Books, 
magazines, newspapers are being 
written, but they reach...again the 
mediators. Isn’t this hilarious? We 
continue our professional training 
but who takes care of the profes-
sional training of the person who 
might benefit – the litigant? ■

Aurora Cirlig
Mediator

Secretary with the College of Me-
diators from North-West Region
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puterea de a fi

suntem la sfârşitul anului 2011 şi în 
Cluj-Napoca am adunat zeci de 
mii de procese pe rolul instanţelor 

judecătoreşti. Suntem, în esenţă, un oraş 
centru universitar, cu o viaţă economico-
socială dezvoltată şi cu oameni mândri 
că sunt clujeni. Ceea ce nu avem, dar în-
cercăm să facem rost, ceea ce nu suntem, 
dar încercăm să devenim are la bază ceea 
ce am discutat şi rediscutat de zeci de ani, 
mentalitatea noastră. Cu toţii suntem de 
acord că ar trebui schimbată, dar nu fa-
cem prea puţine în această privinţă.

Mentalitatea de grup funcţionează ca 
un sistem al mentalităţilor individuale. Iar 
mentalitatea individuală se axează pe tan-
demul dintre informaţie şi putere.

Suntem sau nu suntem informaţi? Am 
scris despre mediere şi aplicabilitatea ei în 
mai multe domenii, am modificat legis-
laţia, am organizat dezbateri publice pe 
tema medierii, am participat la seminarii 
şi conferinţe, am format mediatori profesi-
onişti. Nivelul avansat al tehnologiei infor-
maţiei constituie un argument pentru teza 
afirmativă – da, suntem infomaţi, suntem 
la un click distanţă de a cunoaşte. Cel care 
se apără susţinând că nu ştie poate apărea 
drept un ignorant. Pe de altă parte, teza 
opusă ar fi – nu, nu suntem informaţi 
destul, informaţia nu este consistentă. 
Cunoaştem, dar nu cunoaştem suficient 
încât să ne simţim în siguranţă. Dar ori-
care dintre aceste variante am aborda la 
nivel personal, rămâne o certitudine că 
avem informaţii despre mediere şi rămâ-
ne la latitudinea fiecăruia dacă doreşte să 
cunoască mai multe sau nu.

Puterea. Vrem să fim puternici, dar 
ne-am obişnuit să ne lăsăm conduşi, să 
copiem fără să adaptăm, să ieşim în lume 
dar să ne întoarcem la fel de săraci, să le 
dăm altora puterea de a pune punctul pe 

„i” luând decizii în locul nostru. Să fie mai 
comod? Poate, la prima vedere, însă efec-
tul comodităţii constă în depersonalizare.

Lipsa dorinţei pentru mai multe infor-
maţii şi depersonalizarea venită din pasi-
vitate ne ghidează de cele mai multe ori în 
faţa instanţei de judecată unde după mult 
timp o parte pierde şi ajunge să acuze jus-
tiţia de corupţie. Cealaltă parte câştigă un 
rezultat, dar ajunge să-şi piardă resursele 
(umane, financiare sau timp). Câştigul de-
vine deci discutabil, la fel ca dreptatea pen-
tru că depinde de prea multe necunoscute, 
se ajustează în funcţie de prea multe îm-
prejurări. Scuza corupţiei, la fel ca cea a 
lipsei de informaţie, apare ca desuetă.

Când câştigul devine discutabil, pu-
terea individuală scade şi este greu de re-
cuperat. Şi pentru a deveni mai puternici 
este necesar să putem lua propriile decizii 
pentru că noi suntem singurii care ne ştim 
propriile nevoi şi de aceea suntem singu-
rii care putem lua decizii asumate. Cu cât 
suntem mai informaţi, cu atât devenim 
mai puternici. Şi ne păstrăm puterea atâ-
ta timp cât continuăm să luăm propriile 
decizii în loc să lăsăm o altă persoană să ia 
decizia în locul nostru.

În momentul în care mentalitatea indi-
viduală se schimbă de la a alege pe un altul 

pentru a decide pentru noi la a mă alege 
pe mine pentru a decide pentru mine, 
vom înţelege de ce medierea este cea mai 
avantajoasă procedură consacrată legislativ.

La modul general, orice conflict are 
două părţi. Dar unde-s doi puterea nu 
creşte. Unde-s doi creşte starea conflic-
tuală, resursa financiară investită, resursa 
umană ori timpul. De fapt, puterea creşte 
unde-s trei. Este nevoie doar de două părţi 
şi un mediator, iar dacă părţile se simt în 
nesiguranţă pot fi asistate de un avocat. 
Mediatorul este profesionistul care dă pu-
tere fiecărei părţi, în egală măsură, pentru 
a lua decizii asumate de fiecare parte, deci-
zii care pornesc din interiorul fiecărui in-
divid, decizii care nu sunt impuse. Cum de 
poate face aşa ceva un mediator? Va trebui 
să alegem medierea pentru a înţelege.

Este evident, nu orice conflict se poate 
media. Mai întâi pentru că legea în mod 
expres scoate de sub aplicabilitatea medierii 
anumite conflicte, iar mai apoi pentru că 
mentalitatea in-
dividuală a unora 
dintre noi doreşte 
spectacolul unei 
săli de judecată. 
Acest spectacol 
este uneori ne-
cesar, alteori ilu-
zoriu, dar este de 
efect, chiar dacă 
pentru scurt timp.

Dacă justiţia 
se înfăptuieşte 
prin intermediul 
instanţelor de 
judecată, atunci 
poate că puterea 
de a fi a fiecăru-
ia dintre noi se 
înfăptuieşte prin 
intermediul medierii. Depinde de fiecare 
dacă alege ceea ce e just sau ceea ce îi dă 
putere. Majoritatea dintre noi, cei care 
am alege ca prim pas întotdeauna medi-
erea, am simţit că ceea ce este just nu ne 
dă uneori putere, dar ceea ce ne dă putere 
este întotdeauna just pentru noi. Probabil 
pentru că justiţia este o valoare care nu se 
schimbă, dar se interpretează (şi putem fi 
victime ale acestei interpretări), pe când 
puterea este o virtute, proprie şi personală 
a fiecăruia, pe care o avem cu toţii într-o 
măsură mai mare sau mai mică, dar pe 
care toţi, fără excepţie, vrem să o mărim.

Concluzia acestor rânduri, care nu se 
vor a fi o odă medierii sau o golire a pro-
cedurii în faţa instanţei de judecată, este 
una extrem de simplă – dacă dorim să 
încercăm să luăm propriile decizii pentru 
propriile probleme, schimbându-ne mă-
car puţin mentalitatea, atunci am putea 
avea mult de câştigat în primul rând pe 
plan personal. Iar puterea de a fi a unei 
comunităţi stă în puterea de a fi a fiecărui 
membru al comunităţii. Putem încerca să 
fim mai puternici? ■

Alexandra-Georgia Varga
Avocat, Baroul Cluj

Mediator, Colegiul Mediatorilor din 
Regiunea de Nord-Vest

the power of being

we are now at the end of 2011 
and we have gathered in Cluj-
Napoca tens of thousand of law-

suits pending before the courts. We are, in 
essence, a university city with a developed 
economic and social life and people who 
are proud to be Cluj inhabitants. What 
we do not have, but try to obtain, what 
we are not, but try to become, is based on 
what we have discussed and re-discussed 
for decades, i.e. our mentality. We all 
agree that it should change, but we do too 
little in this regard.

Group mentality works as a system 
of individual attitudes. And individual 
mentality focuses on the information 
and power tandem.

Are or are we not informed? I wrote 
about mediation and its applicability in 
several areas, I have changed the law, I have 
organized public debates on mediation, I 
have attended seminars and conferences, I 
have trained professional mediators. The 

advanced level of 
information tech-
nology represents 
an argument for 
affirmative sen-
tence – yes, we 
are informed, we 
are one click away 
from knowing. 
He who defends 
arguing that he 
does not know 
may seem to be 
an ignorant. On 
the other hand, 
the opposite sen-
tence would be 

– no, we are not in-
formed enough, 
information is 

not consistent. We know, but not enough 
to feel safe. But no matter what of these 
variants we approach at a personal level, it 
remains a fact that we have information 
about mediation and it is up to each one of 
us to want to know more or not.

Power. We want to be powerful, but 
we got used to allowing ourselves be led, 
copy without adapting, see the world but 
return as poor as before, give others the 
power to make the point and take deci-
sions for us. Is this more convenient? 
Perhaps, at a first look, but the effect of 
convenience is depersonalization.

Lack of desire for more information 
and depersonalization deriving from 
passivity guide us most times before the 
court, where eventually one of the parties 
ends up losing and accuses justice of cor-
ruption. The other party wins a result, but 
ends up losing resources (human, finan-
cial or time). The gain is therefore ques-
tionable, just like justice, because it de-
pends on too many unknowns, it adjusts 
depending on too many circumstances. 
The excuse of corruption, just like the 
lack of information, appears as obsolete.

When the gain becomes questionable, 
the individual power decreases and is 
hard to recover. And to become stronger, 

it is necessary to be able to make our 
own decisions because we are the only 
ones who know our own needs and that 
is why we are the only ones who can 
take decisions. The more informed, the 
stronger we become. And we keep our 
power as long as we continue to take our 
own decisions rather than letting some-
one else make the decision for us.

The moment individual mentality 
changes from choosing another person 
to decide for you to choosing myself to 
decide for myself, that is when we will 
eventually understand why mediation 
is the most advantageous legislative pro-
cedure.

Generally speaking, any conflict has 
two sides. But where there are two, pow-
er does not increase. Where there are two, 
the conflict, the financial resources in-
vested, human resources or time increas-
es. In fact, the power increases where 
there are three. It takes only two parties 
and a mediator, and if the parties feel in-
secure they may be assisted by a lawyer. 
The mediator is the professional who 
empowers each party equally to take de-
cisions assumed by each side, decisions 
that come from inner, decisions that are 
not imposed. How can a mediator do all 
these things? You should choose media-
tion to be able to understand.

Obviously, not every conflict can be 
mediated. Firstly, because the law ex-
pressly removes certain conflicts from 
the applicability of mediation and sec-
ondly because the individual mental-
ity of some of us wants a courtroom 
show. This show is sometimes necessary, 
sometimes illusory, but it has a certain 
effect, even if for a short period of time.

If justice is achieved through the 
courts of law, then perhaps the power 
of being for each one of us is achieved 
through mediation. It depends on each 
one of us to choose what is right or what 
gives the power. Most of us, who would 
always choose mediation as a first step, 
felt that what is just sometimes does 
not give us power, but whatever gives 
us power is always right for us. Probably 
because justice is a value that does not 
change, but is interpretable (and we can 
be victims of this interpretation), while 
power is a virtue, own individual and 
personal, that we all have at a certain 
extent, but that we all, without exception, 
want to increase.

The conclusion of these lines, that are 
not intended to be an ode to mediation 
or an emptying of the proceedings before 
the court, is extremely simple – if we try to 
take our own decisions for own problems 
by changing our mentality at least a bit, 
then we may have much to gain person-
ally first. And the power of being of a com-
munity lies in the power of being of each 
member in the community. Could we try 
being more powerful? ■

Alexandra-Georgia Varga
Lawyer, Cluj Bar

Mediator, College of Mediators from 
North-West Area
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încrederea în mediere
introducere

Încrederea este esenţială pentru 
mediere. În timp ce literatura de 
specialitate in domeniul medierii 
subliniază importanţa " construirii 
încrederii" şi "dezvoltarea raportului 
de încredere" există o lipsă de înţele-
gere a ceea ce generează în mod spe-
cial încrederea în domeniul medierii.

În acest articol am încercat să 
identific şi analizez comportamen-
te specifice, calităţile personale şi 
strategii care promova încrederea în 
domeniul medierii. Înţelegerea sub-
tilităţii a ceea ce de fapt generează 
încrederea în mediator, în procesul 
de mediere, este importantă în spri-
jinirea mediatorilor în încercarea lor 
de a crea un mediu de mediere care 
permite părţilor realizeze cele mai 
bune rezultate posibile.

importanţa încrederii  
în mediere

Cuvântul cheie este “încrede-
rea”. Dictinarul explicativ al limbii 
române defineşte încrederea ca“ s.f. 
Acțiunea de a (se) încrede şi rezulta-
tul ei; sentiment de siguranță față de 
cinstea, buna-credință sau sinceritate 
a cuiva; credință. Expr. Om (sau per-
soană) de (mare) încredere = persoa-
nă căreia i se poate încredința orice 
secret, orice misiune".

Astfel din momentul in care intră 
în substanţa unui conflict, media-
torii se luptă să câştige încrederea 
părţilor. Pe tot parcursul medierii 
aceştia încearcă să construiască şi să 
menţină încrederea părţilor în pro-
cesul de mediere, în mediator. Ast-
fel, când nivelul încrederii este mare, 
părţile sunt mai puţin defensive şi 
sunt mai doritoare să dezvăluie şi să 
impartăşească amănunte, informaţii 
cu cealaltă parte aflată la masa me-
dierii, precum şi în sesiunea separată 
cu mediatorul – amănunte sau in-
formaţii care pot fi cruciale pentru a 
ajunge la o soluţie mutual acceptată.

Cât este de importantă increderea 
în mediere ? Consider că nici o altă 
calitate nu este mai importantă în 
procesul de mediere decât aceea de 
a putea să inspiri şi să construieşti 
încredere.

încrederea în mediator
Mediatorul este figura centrală 

în procesul de mediere. Fără me-
diator probabil părţile vor rămâne 
în litigiu sau, cel puţin în impas. În 
schimb, alături de mediator părţile 
au speranţa de a ajunge la un acord 
sau rezoluţie

 Rolul general al mediatorului 
este de a facilita împăcarea părţilor 
sau de a ajunge la o soluţie mutual 
acceptată.

Mediatorii au rolul de a facilita 
părţilor avansarea în rezolvarea dis-
putei lor prin acţiuni de ascultare, 
empatizare, recunoaştere, clarificare, 

probare ş.a.m.d.
Pentru ca părţile să fie deschise 

şi dispuse să apeleze şi să participe 
la procesul de mediere trebuie să 
perceapă persoana mediatorului ca 
fiind una de încredere. În majorita-
tea cazurilor părţile nu sunt familiare 
cu mediatorul; părţile şi mediatorul 
sunt străini. De obicei prima întâl-
nire cu mediatorul este fie întâlnirea 
preliminară, fie prima sesiune a me-
dierii. În aceste condiţii, mediatorul 
trebuie să lucreze la stabilirea încre-
derii rapid.

Întrucât medierea este volunta-
ră părţile variază în dorinţa lor de 
a avea încredere în mediator. De 

exemplu, părţile care au fost direcţi-
onate către medierea poate fi suspi-
cioase sau reticente să aibă încredere 
în mediator întrucât au senzaţia ca 
sunt obligate să participe la mediere.

Pe de altă parte parţile care au ales 
să participe la mediere vor fi recepti-
ve şi mai deschise în a avea încredere 
în mediator.

Însă, indiferent dacă părţile au 
dorinţa de a avea încredere este rolul 
mediatorului de a stabili încrederea 
acestora. Mediatorii cercetători şi 
specialişti au identificat următoarele 
calităţi personale ale mediatorului 
la fel de eficiente în promovarea în-
crederii în mediator: empatia şi cre-
dibilitatea. Acestea le vom dezvolta 
succint mai jos.

empatia
Empatia este capacitatea de a în-

telege şi de a împărtăşi sentimentele 
celuilalt. Capacitatea mediatorului 
de a empatiza cu părţile aflate în 
conflict a fost recunoscută ca fiind 
fundamentală în stabilirea încrederii 
în mediere. Aceasta, întrucât părţile 
litigante apelează la mediator pentru 

trust in mediation
introduction

Trust is essential for mediation. 
While the specialized literature in 
mediation stresses the importance 
of "building confidence" and "de-
veloping the confidence relation-
ship" there is a lack of understand-
ing what generates the particular 
confidence in mediation field.

In this article I tried to identify 
and analyze specific behaviors, per-
sonal qualities and strategies that 
promote confidence in mediation. 
Understanding the subtlety of what 
actually generates confidence in 
mediation, within the mediation 
process, is important to support 

mediators in their attempt to cre-
ate a work environment that allows 
parties to achieve the best possible 
results.

the importance of trust in 
the mediation

The key word is "confidence". 
The dictionary of the Romanian 
language defines trust as "the act 
of trusting and its outcome, feeling 
of safe towards the honesty, good 
faith or sincerity of someone. Phrase: 
Man (or person) of (high) confidence 
= person who may be entrusted with 
any secret, any mission."

So, once they enter the sub-
stance of conflict, mediators strug-
gle to gain the trust of the parties. 
Throughout the mediation they try 
to build and maintain the confi-
dence of the parties in the media-
tion process, in the mediator. Thus, 
when the confidence is high, par-
ties are less defensive and are will-
ing to disclose details and share 
information with the other party at 
the mediation table, as well in the 
separate sessions with the mediator 

– details or information that may be 
crucial to reach a mutually accept-
able solution.

How important is confidence in 
mediation? I believe that no other 
quality is more important in the 
mediation process than to be able 
to inspire and build confidence.

trust in mediator
The mediator is the central figure 

in the mediation process. Without 
a mediator the parties will prob-
ably remain in dispute or at least, 
trapped in a stalemate. Instead, 
alongside the mediator the parties 
hope to reach an agreement or res-
olution. The general role of the me-
diator is to facilitate reconciliation 
or to help parties reach a mutually 
acceptable solution.

Mediators are designed to facili-
tate the parties advance in the reso-
lution of their conflict by listening, 
empathizing, recognition, clarifica-
tion, etc.

In order for the parties to be open 
and willing to seek and participate 
in the mediation process they must 
perceive the mediator as a trustful 
person. In most cases the parties 
are not familiar with the mediator, 
the parties and the mediator are 
strangers. Usually, the first meeting 
is either the preliminary meeting 
or the first session of mediation. In 
these circumstances, the mediator 
should work to gain trust quickly.

Since mediation is voluntary, 
parties vary in their desire to trust 
the mediator. For example, the par-
ties who were directed to mediation 
may be suspicious or reluctant to 
trusting the mediator because they 
feel they are obliged to participate 
in mediation.

On the other hand, the parties 
who chose to participate in me-
diation will be responsive and open 
to trust the mediator. However, 
whether the parties desire to have 
confidence, the mediator’s role is to 
establish confidence.

Researchers and specialists 
have identified the following 
personal qualities of the mediator 
equally effective in promoting trust 
in the mediator: empathy and cred-
ibility. We will speak about them 
later on.

empathy
Empathy is the ability to under-

stand and share feelings to others. 
The mediator's ability to empathize 
with the parties in conflict has been 
recognized as being fundamental 
in establishing confidence in me-
diation. This is because litigants 
resort to mediator for a conflict 
unresolved that has affected their 
feelings one way or another, that is 
why it is important for the mediator 
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un conflict nerezolvat care le-a afec-
tat într-un fel sau altul sentimentele, 
de aceea este important ca media-
torul să înţeleagă, să aprecieze şi să 
recunoască sentimentele, temerile, 
nevoile şi îngrijorările părţilor.

credibiLitatea
Credibilitatea mediatorului este 

apreciată de unii mediatorii cerce-
tători ca fiind de departe cea mai 
importantă calitate a mediatorului. 
Credibilitatea înseamnă încredere şi 
competenţă. Părţile consideră adesea 
un mediator credibil acela care de-
monstrează expertiză şi competenţa 
de a observa lucrurile în amănunt.

Astfel un mediator care este cre-
dibil, competent şi experimentat va 
avea mai degrabă capacitatea de a 
dobândi încrederea părţilor. Pe de 
altă parte, un mediator care nu are 
credibilitate şi competenţă va crea 
un sentiment de nesiguranţă părţilor, 
acestea punând la îndoială capacita-
tea mediatorului de a finaliza proce-
sul de mediere.

încrederea în mediere
Pe lângă faptul că părţile au în-

credere în mediator, ele trebuie să 
aibă încredere şi în medierea însăşi. 
Deşi mediatorul acţionează ca un 
facilitator al medierii şi nu poate fi 
separat de aceasta este important ca 
părţile să aibă încredere că medierea 
este soluţia rezolvării conflictului lor.
Încrederea în procesul medierii este 
generata de două componente: cre-
dibilitate şi imparţialitate

credibiLitatea
Credibilitate procesul de mediere 

este un fapt esenţial şi ea poate re-
zulta din două surse: de la terţe per-
soane (mediator, avocaţi, experţi, alte 
persoane care au apelat la mediere) 
sau de la părţile în conflict.

În primul rând mediatorul, avo-
catul, expertul sau alte persoane care 
au apelat la mediere pot susţine şi 
recomanda procesul de mediere ca 
fiind cea mai eficientă metodă de 
rezolvare a conflictului. Această re-
comandare venită din partea unei 
terţe persoane poate conta foarte 
mult pentru părţile aflate în conflict 
în determinarea alegerii lor de a ac-
cepta medierea.

În al doilea rând, credibilitatea 
vine şi din faptul înţelegerii de către 
părţi a ceea ce semnifică procesul 
de mediere. De cele mai multe ori 
părţile nu înţeleg ce semnifică întru 
totul procesul medierii, iar aici îi 
revine mediatorului rolul de a ex-
plica aceasta. De aceea, este aproape 
vital ca mediatorul să aloce timp să 
explice părţilor care este exact rolul 
mediere, a structurii procesului de 
mediere şi nu în ultimul rând al me-
diatorului.

De asemenea, este extrem de im-
portant ca mediatorul să explice păr-
ţilor că medierea este confidenţială. 
De altfel, confidenţialitatea medierii 

este un element primordial în con-
struirea credibilităţii procesului de 
mediere. Confidenţialitatea le cre-
ează părţilor siguranţa că în timpul 
medierii pot să se exprime liber şi 
onest într-un mediu protejat.

imparţiaLitatea
Un proces de mediere imparţial 

facilitează dobândirea încrederii: 
părţile au nevoie să simtă că sunt tra-
tate egal. De aceea este important ca 
mediatorul să depună eforturi pen-
tru a asigura imparţialitatea medierii, 
întrucât o lipsă de imparţialitate poa-
te duce la pierderea încrederii părţi-
lor şi la eşecul procesului de mediere.

concLuzii
Încrederea determină comporta-

mentul părţilor raportat la mediere: 
încrederea ajută părţile să încerce 
soluţionarea conflictului ivit între ele, 
determină un comportament pozitiv 
faţă de reuşita procesului de medie-
re. De aceea este esenţial ca părţile să 
aibă încredere, scopul acestui articol 
fiind acela de a sublinia câteva aspec-
te importante de care trebuie să ţină 
seama mediatorul în eforturile sale 
de a căpăta încrederea părţilor în per-
soana sa şi a procesului de mediere. ■

Camelia Gabriela Iusco
Mediator

Colegiul Mediatorilor  
din Regiunea de Nord-Vest

to understand, appreciate and rec-
ognize the feelings, fears, needs and 
concerns of the parties.

credibiLity
The credibility of a mediator is 

considered by some researchers 
by far the most important quality 
of the mediator. Credibility means 
trust and competence. The parties 
often consider that a credible me-
diator is the one who demonstrates 
expertise and competence to see 
things in detail.

Thus, a mediator who is credible, 
competent and experienced will 
rather have the ability to acquire 
confidence of the parties. On the 
other hand, a mediator who has 
no credibility and competence will 
create uncertainty to parties, who 
will be questioning the mediator's 
ability to complete the mediation 
process.

trust in mediation
Besides the fact that the parties 

trust the mediator, they must have 
confidence in the mediation itself. 
Although the mediator acts as a fa-
cilitator of mediation and can not 
be separated from it, is important 
for the parties to be confident that 
mediation is the solution to their 
conflict’s resolution. The confi-
dence in the mediation process 
is generated by two components: 

credibility and impartiality.

credibiLity
The credibility of the mediation 

process is an essential fact and may 
result from two sources: from third 
parties (mediators, lawyers, experts 
and other people who have turned 
to mediation) or from the parties in 
conflict.

First, the mediator, lawyer, ex-
pert or other persons who used 
mediation can support and rec-
ommend the mediation process as 
being the most effective method to 
resolve conflicts. The recommen-
dation made by a third party can 
make a real difference to the con-
flicting parties in their choice to ac-
cept mediation.

Secondly, credibility also comes 
from parties understanding what 
the mediation process signifies. 
Most times, the parties do not un-
derstand fully what the mediation 
process means, and here intervenes 
the mediator, who has the role of 
explaining it.

Therefore, it is almost vital for 
the mediator to spend time explain-
ing the parties what the role of me-
diation is exactly, the structure of 
the mediation process and not last 
of the mediator.

It is also extremely important for 
the mediator to explain the parties 
that mediation is confidential. In 
fact, the confidentiality of media-
tion is a crucial element in building 
credibility in the mediation process. 
Confidentiality creates certainty 
that during mediation the parties 
can speak freely and honestly in a 
protected environment.

impartiaLity
An impartial mediation process 

facilitates the acquiring of trust: the 
parties need to feel they are treated 
equally. It is therefore important for 
the mediator to do his/her best ef-
forts to ensure impartial mediation, 
as the lack of impartiality can lead 
to loss of confidence of and the fail-
ure of the mediation process.

concLusions
Trust determines the behavior 

of parties in relation to mediation: 
confidence helps the parties to seek 
resolution for the conflict arising 
between them, determines a posi-
tive behavior towards the success of 
the mediation process. It is there-
fore essential for the parties to have 
confidence, the purpose of this ar-
ticle is to highlight some important 
issues that the mediators need to 
take into account in their efforts to 
gain confidence in them and in the 
process of mediation. ■

Camelia Gabriela Iusco
Mediator

College of Mediators  
on North-West Area
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20 questions peopLe ask 
about mediation

1. what is the advantage of 
having a mediator?

The key advantage is the gate-
way provide to interest-based 
negotiation by the presence of a 
neutral person in the negotiating 
frame – one who can handle the 
process and enable the parties 
to negotiate based more on their 
needs than on the positions that 
have taken.

In most cultures, people tend 
to negotiate from positions. Posi-
tional negotiation usually involves 
extreme opening positions, a 
compromise somewhere between 
the parties opening positions, 
a process of gradual and usu-
ally mutual concessions clouded 
by “tactics” – exaggerations, dis-
guised and undisguised threats, 
overstatements and often lies and 
trickery. Positional negotiation 
fails if insufficient concessions 
are made. Positional negotiation 
is quite easy, and does not stretch 
the players’ negotiating abilities.

Interest-based negotiation hap-
pens when the parties focus on 
their needs and interests more 
than on their positions, enabling 
them to achieve more creative op-
tions for mutual gain. It is a more 
collaborative, less combative ex-
perience aimed at maximizing the 
value on the negotiating table – of-
ten by bringing to the table value 
that may not necessarily be there 
initially.

The presence of a skilled neutral 
changes the negotiating dynamic 
in a critical way. The mediator 
can help the parties to keep the 
negotiation focused and framed 
positively, and to consider their 
positions and interests more ob-
jectively and realistically. This 
calls for wide-ranging and excep-
tional skills on the mediator’s part, 
and the parties need to be able to 
trust the mediator. From the par-
ties’ perspective, a faster and high-
er quality outcome can usually be 
expected from the engagement of 
a competent, suitable mediator in 
most negotiations.

2. how do i get the other 
side to agree to use a 
mediator?

Propose it, but do it in a way 
that avoids conveying a sense of 
weakness. This can be done by 
explaining why it makes sense for 
the other side as well as you. The 
most common shared reasons for 
engaging in dispute resolution 
mediation are:
•	 it maximizes the chances – if 

there are any – of reaching an 
agreement

•	 it keeps everyone’s costs to the 
minimum (see Q5)

•	 it prevents issues escalating out 
of control

•	 it is your policy to propose 
mediation prior to engaging in 
litigation

•	 if litigation has started, it is 
your policy to try and negotiate 
outcomes if possible.

•	 If there is no dispute, then 
the weakness issue is less pro-
nounced, or is not a factor at all.

The most common shared reasons 
for engaging in deal mediation 
are:
•	 a mediator will help keep the 

negotiation collaborative and 
creative

•	 the mediator will take the pro-
cess hassle out of the agenda

•	 although there is a cost factor, it 
is minor compared to the ben-
efits attainable.

3. are mediators bound by a 
professionaL code of 
conduct?

They certainly should be. Many 
mediators are associated with one 
or more provider institutions and 
adopt their Code of Conduct. You 
should always ask to see a copy of 
the code and be sure you are com-
fortable with it. Most mediators 
also carry a professional indem-
nity insurance policy, which it is 
also wise to verify.

4. how do i check out a 
mediator’s credentiaLs?

Ask for their Profile, resumé or 
CV. The key things you should be 
looking to satisfy yourself about 
are the mediator’s competency, 
and her/his suitability as a media-
tor in your situation. If the media-
tor is IMI Certified, look them up 
on www.IMImediation.org.

On competency, key questions 
to ask are:
•	 How experienced is the media-

tor?
•	 What sort of feedback has the 

mediator received from prior 
users?

•	 Which professional certifica-
tions does the mediator have?
On suitability, you need to con-

sider:
•	 Will everyone be able to respect 

and trust this person as the me-
diator?

•	 If the issue is technical or spe-
cialised, the mediator handled 
similar situations?

•	 Are the mediator’s costs appro-
priate for your case?
Make a shortlist of several me-

diators and discuss the shortlist 
with the other side. Try to agree on 

20 de întrebări pe care oame-
nii şi Le pun despre mediere

1. care este avantajuL de a 
avea un mediator?

Principalul avantaj este poarta 
de acces pentru o negociere bazatã 
pe interese, data de prezenţa unei 
persoane neutre în cadrul negocie-
rii - care se poate ocupa de proces şi 
care  permite părţilor să negocieze 
mai mult pe baza nevoilor lor decât 
pe pozițiile luate.

În cele mai multe culturi, oamenii 
tind să negocieze de pe poziții. Ne-
gocierea poziţionalã implică adesea, 
poziții extreme de deschidere, un 
compromis undeva între deschide-
rea poziţiilor, un proces de concesii 
treptate şi, de obicei, reciproce, um-
brite de "tactici" - exagerări, ame-
ninţări deghizate şi nedeghizate, su-
praevaluările şi, adesea, minciuni şi 
înşelăciune. Negociere poziționalã 
eşueazã dacă sunt făcute concesii 
insuficiente. Negocierea poziţionalã 
este destul de uşoarã şi nu extinde 
abilitãțile de negociere ale jucatorilor.

Negocierea bazatã pe intere-
se apare atunci când părţile se 
concentreazã pe nevoi şi interese 
mai mult decât pe pozițiile lor, per-
miţându-le să obținã mai multe 
opţiuni creative pentru un câştig 
reciproc. Este o experienţă mai 
colaborativã, mai puţin combative, 
care vizează maximizarea valorii de 
la masa negocierilor - de multe ori 
prin aducerea la masă a unei valori 
care inițial nu fusese acolo. 

Prezenţa unui terț neutru schim-
bă dinamica negocierilor într-un 
mod critic. Mediatorul poate ajuta 
părţile să menţină negocierile con-
centrate şi încadrate în mod pozitiv 
şi să ia în considerare poziţiile şi 
interesele mai obiectiv şi mai realist. 
Acest lucru necesită competenţe 
extinse şi excepţionale din partea 
mediatorului, iar părţile trebuie să 
poată avea încredere în mediator. 
Din punctul de vedere al părţilor, 
un rezultat de calitate mai mare şi 
mai rapid poate fi, de obicei, de aş-
teptat de la angajarea unui mediator 
competent, potrivit în cele mai mul-
te negocieri.

2. cum sã fac ca ceaLaLtã 
parte sã fie de acord sã 
apeLeze La mediator?

Propuneți medierea, dar într-un 
mod care să evite transmiterea unui 
sentiment de slăbiciune. Acest lucru 
poate fi realizat prin a explica de ce 
are sens pentru cealaltă parte, pre-
cum şi pentru dvs. Cele mai frec-
vente cauze comune pentru angaja-
rea în medierea litigiilor sunt:
•	 maximizează şansele - dacă exis-

tă - de a ajunge la un acord
•	 menţine costurile tuturor la mi-

nim (a se vedea întrebarea nr. 5)
•	 previne scãparea problemelor de 

sub control
•	 este politica dvs. de a propune 

medierea înainte de angajarea 
într-un litigiu

•	 în cazul în care litigiul a început, 
aceasta este politica dvs. de a în-
cerca şi negocia rezultate, dacă 
este posibil.
Dacă nu există nici o dispută, 

atunci problema slăbiciunii este 
mai puţin pronunţată, sau nu este 
un factor deloc. Cele mai frecvente 
cauze comune pentru angajarea în 
medierea de afacere sunt:
•	 un mediator va ajuta la menţine-

rea negocierilor colaborative şi 
creative

•	 mediatorul va şterge de pe 
agendã harța legatã de proces

•	 deşi există un factor de cost, aces-
ta este minor în comparație cu 
beneficiile realizabile.

3. sunt mediatorii obLigaţi de 
un anumit cod de eticã 
profesionaL?

Cu siguranţă ar trebui să fie. 
Numeroşi mediatori sunt asociați 
la una sau mai multe instituţii fur-
nizoare şi adoptã Codul de conduită 
al acestora. Ar trebui să cereți întot-
deauna o copie a codului şi asigu-
raţi-vă că vã simțiți confortabil cu el. 
Cei mai mulţi mediatori au o polițã 
de asigurare profesională, care este, 
de asemenea, înţelept de verificat.

4. cum verific recomandãriLe 
unui mediator? 

Cereți profilul sau CV-ul lui. Lu-
crurile esenţiale la care ar trebui sã 
vã uitați sunt competența mediato-
rului şi adecvarea lui în calitate de 
mediator pentru situaţia dvs. În ca-
zul în care mediatorul este certificat 
IMI, cãutați-l pe www.IMImediati-
on.org.

În privința competenței, întrebă-
rile-cheie sunt:
•	 Cât de experimentat este media-

torul?
•	 Ce fel de feedback a primit medi-

atorul de la utilizatorii anteriori?
•	 Ce tipuri de certificãri profesio-

nale deține mediatorul?
În privința potrivirii sale, trebuie sã 
luați în considerare urmãtoarele:
•	 Va fi capabilă toată lumea să 

respecte şi sã aibã încredere în 
această persoană ca mediator?

•	 Dacă problema este de natură 
tehnică sau de specialitate, s-a 
mai întâlnit mediatorul cu situa-
ţii similare?

•	 Sunt costurile mediatorului potri-
vite pentru cazul dumneavoastră?
Faceți o listă scurtã cuprinzând 

câțiva mediatori şi discutați-o cu 
cealaltă parte. Încercaţi să conveniți 
asupra unei prioritãți. 
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5. este medierea costisitoare?
Toate costurile sunt relative în 

privința recuperãrii şi a alternative-
lor. Cu excepţia situaţiilor minore 
luate în considerare pentru mediere, 
de obicei, medierea este cel mai pu-
ţin costisitoare dintre alternative, de 
multe ori mult mai puţin costisitoa-
re decât a merge în instanţă. Multe 
medieri, chiar şi cele în care mizele 
sunt foarte mari, sunt finalizate în 2 
zile, adesea într-una singură. În si-
tuaţiile în curs de desfăşurare - de 
exemplu, negocierea unui acord 
sau în cazul în care scopul medierii 
este acela de a repara relațiile, mai 
degrabă decât a soluţiona un liti-
giu specific, aceasta poate dura mai 
mult. Dar părţile pot întrerupe un 
proces de mediere în orice moment, 
astfel că este posibil să se stabileas-
că un buget, sã se punã de acord cu 
mediatorul şi atunci când este atin-
să limita bugetului poate fi luată o 
decizie privind terminarea procesu-
lui sau continuarea lui cu un buget 
revizuit.

6. se spune cã medierea este 
voLuntarã – dar ce impLicã 
acest Lucru?

Aceasta înseamnă că, deşi ar tre-
bui să încercaţi medierea în mod po-
zitiv şi cu bună-credinţă, dacă într-
adevăr credeți că nu duce nicãieri, 
puteți cere sã fie încheiată. Cealaltă 
parte poate face acelaşi lucru. Deci, 
nu este obligatoriu sã ajungi la un re-
zultat acceptat de toate părţile şi nu 
trebuie să vã simțiți sub presiunea 
de a face un compromis împotriva 
judecatei dumneavoastră.

7. cât este de succes me-
dierea?

Într-un cuvant - foarte. Cele mai 
multe organisme furnizoare de me-
diere care au efectuat cercetări cu 
privire la rata de succes a medierii 
indicã o rratã a succesului de apro-
ximativ 80%.Motivul pentru aceas-
ta este că, atunci când pãrțile sunt 
într-o situaţie în care toţi se simt 
împuterniciți să negocieze în mod 
eficient, şi îşi ating nevoile, în general 
ei nu evitã să facă acest lucru. Medi-
erea permite aceastã împuternicire.  

8. trebuie sã mediez dacã 
ceaLaLtã parte propune acest 
Lucru? 

Numai dacã pãrților le-a fost im-
pus de cãtre instanțã sã încerce me-
dierea, sau numai dacã se aflã sub 
prevederile unui contract. Chiar şi 
atunci, cu condiția sã abordeze me-
dierea cu bunã credințã şi cu intenția 
adevãratã de a o face cu success, pot 
decide sã întrerupã medierea. 

9. cum ar trebui sã mã 
pregãtesc pentru mediere?  

Dacă sunteți reprezentat juridic 
si doriți ca avocatul dvs sã fie pre-
zent la mediere, veţi fi ghidat de un 
avocat. Dacă avocatul va fi prezent 

sau nu, medierea este o soluţie de 
colaborare generatoare de încercâri, 
mai degrabă decât o oportunitate de 
a înscrie puncte faţă de cealaltă par-
te. Asta pentru a nu spune că toate 
părţile ar trebui să aibă posibilitatea 
de a-şi expune cazul, sã-şi susţinã 
poziţiile şi sã-şi declare sentimente-
le - acestea pot fi importante şi eli-
beratoare. Cel mai important lucru 
de reţinut este să veniți la mediere 
după o bunã pregătire şi dupã ce 
decideți ce aveți nevoie ca un nivel 
minim. Şi nu tratați mediatorul ca 
un adversar sau un instrument care 
să vă reprezinte – aveți nevoie să vã 
încredeți în mediator, ştiind că tot 
ce spuneți cu încredere va fi păstrat 
în mod confidenţial numai dacã sau 
până când veți permite mediatoru-
lui să dezvăluie.

Urmãriți video despre mediere.

10. cum gãsesc mediatoruL 
potrivit? 

Începeți cu Copacul decizional şi 
urmați linkurile. Asta înseamnã sã vã 
gândiți dacã situația necesitã un me-
diator cu abilitãți într-o animitã arie 
de practicã (sau mai mult de una), ce 
stil de mediere este necesar, abilitãțile 
de limbã şi culturale, locația şi dacã 
se preferã un proces administrat sau 
neadministrat. Ţineți minte, cealaltã 
parte poate avea o perspectivã asupra 
tuturor sau oricaruia dintre aceste 
lucruri.  Apoi, puteți sã vã conectați 
preferințele privind aceste aspecte pe 
motorul de cãutare al IMI IMI Sear-
ch Engine. Dacã acesta genereazã un 
numãr insuficient de opțiuni, puteți 
schimba preferințele. Dupa asta, 
cãutați recomandãri de la avocați sau 
vizitați website-urile unuia sau mai 
multor furnizori de mediere. Citiți 
rãspunsul la întrebarea nr. 4.  

11. ce am de pierdut?
Nimic, cu excepția unui pic de 

timp şi a unor costuri împãrtãşite. 

12. cât va dura o mediere?
Majoritatea medierilor dureazã 

mai puțin de doua zile. Vezi între-
barea nr. 5. 

13. cine ar trebui sã participe 
într-o mediere?

Asta depinde de circumstanţe şi de 
preferinţele dumneavoastră. Medie-
rea este o negociere asistată şi sunteți 
propriul dvs. negociator. Dacă 
sunteți însoţiți de un avocat, asigu-
raţi-vă că avocatul dvs. vine la medie-
re ca furnizor de soluții de colaborare 
în primul rând, şi apoi în calitate de 
consilier şi apoi ca avocat – în funcție 
de cum se desfãşoarã medierea.  

14. de ce sã foLosesc un 
mediator pentru a negocia 
când nu existã nicio disputã?

Deşi medierea a fost folositã în 
mod tradiţional ca soluţionare a 
litigiilor, deoarece este deosebit de 
utilã în gestionarea ostilităţilor între 

a priority.

5. is mediation costLy?
All costs are relative to the 

payback and alternatives. Except 
where minor situations are being 
considered for mediation, usually 
mediation is the least costly of the 
alternatives, often far less costly 
than going to court. Many media-
tions, even those where the stakes 
are very high, are completed in 
2 days, and often in one. In situ-
ations which are ongoing – for 
example the negotiation of a deal 
or where the purpose of the me-
diation is to repair relationships 
rather than settle a specific dis-
pute, it may take longer. But par-
ties can discontinue a mediation 
at any time, so it is possible to set 
a budget, agree it with the media-
tor, and when the budget limit is 
reached a decision can be taken 
whether to end the process or 
continue it with a revised budget.

6. mediation is said to be 
voLuntary – but what does 
that impLy?

It means that although you 
should try to use mediation 
positively and in good faith, if 
you really think it is not getting 
anywhere you can ask for it to be 
terminated. The other side can 
do the same. So it is not obliga-
tory to reach an outcome agreed 
by all parties, and you should not 
feel pressurised to compromise 
against your better judgement.

7. how successfuL is 
mediation?

In a word – very. Most media-
tion provider bodies that have 
conducted research on the suc-
cess ratio of mediation quote an 
approximately 80% chance of 
success. The reason for this is that 
when parties are in a situation 
where they all feel empowered to 
negotiate effectively, and achieve 
their needs, they generally do not 
fail to do so. Mediation provides 
that empowerment.

8. must i mediate if the 
other side proposes it?

Not unless the parties have 
been ordered by a court to at-
tempt mediation, or unless they 
are under a contractual require-
ment to do so. Even then, provid-
ed they approach the mediation 
in good faith and with a genuine 
intent to make it successful, they 
can decide to discontinue the me-
diation.

9. how shouLd i prepare for 
a mediation?

If you are legally represented, 
and wish your counsel to be pre-
sent at the mediation, you will 
be guided by counsel. Whether 

legal counsel will be present or 
not, mediation is a collaborative 
solution generating attempt rath-
er than an opportunity to score 
points against the other side. That 
is not to say that all parties should 
not have the opportunity to state 
their case, argue their positions 
and vent their feelings – these can 
be important and cathartic. The 
key thing to remember is to come 
to the mediation after preparing 
well and deciding what you need 
as a bare minimum. And don’t 
treat the mediator as an opponent 
or a tool to represent you – you 
need to trust the mediator, know-
ing that anything you say in con-
fidence will be kept in confidence 
unless or until you allow the me-
diator to disclose it. Watch a me-
diation video.

10. how do i find the right 
mediator?

Start with the Decision Tree 
and follow the links. This in-
volves considering whether the 
situation requires a mediator 
skilled in a particular practice 
area (or more than one), what 
mediation style is needed, lan-
guage and cultural skills, location, 
and whether an administered or 
non-administered process is pre-
ferred. Remember, the other side 
may have views on all or any of 
these things. You can then key in 
your preferences on these aspects 
at the IMI Search Engine. If this 
generates an insufficient number 
of choices, consider changing the 
preferences. After that, seek rec-
ommendations from counsel or 
visit the websites of one or more 
of the mediation providers. Read 
the answer to Q4.

11. what do i have to Lose?
Nothing, with the exception of 

a little time and a modest shared 
cost.

12. how Long wiLL a media-
tion take?

Most mediations take under 2 
days. See Q5.

13. who shouLd participate 
in a mediation?

That depends on the circum-
stances and your preferences. Me-
diation is assisted negotiation and 
you are your own negotiator. If you 
are accompanied by counsel, make 
sure your counsel comes to the 
mediation as a collaborative solu-
tion provider first, as your adviser 
second, and as your advocate third 

– depending on how the mediation 
goes.

14. why use a mediator to 
negotiate a deaL when 
there is no dispute?

The settlement of a dispute is 
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pãrți, care caracterizează de obicei, 
disputele, medierea are valori mult 
mai mari în a permite negociatorilor 
să-şi facă treaba pe baza colaborãrii 
mai degrabă decât pe bazã de con-
fruntare sau poziţionare. A se vedea 
întrebarea 1 şi materialele IMI cu 
privire la medierea de afaceri.

15. când ar trebui sã mediez?
Ca o generalitate, cu cât mai de-

vreme, cu atât mai bine. Dacă există 
un litigiu, tensiunile tind să escala-
deze de-a lungul timpului, ceea ce 
face de acordul sã fie mai greu de re-
alizat pe mãsurã ce negocierea este 
mai mult întârziată. În cazul în care 
nu există nici un litigiu, acordurile 
pot fi mai greu de obţinut odată ce 
pãrțile devin înrădăcinate în po-
ziţiile lor şi şi-ar pierde prestigiul 
sau ar suferi alte consecinţe, dacã 
ar inversa cererile şi declaraţiile fă-
cute anterior. Evitarea problemelor 
este, în general, mai uşor de realizat 
decât rezolvarea lor după ce acestea 
au apărut. Acestea fiind spuse, exis-
tă situaţii în care faptele trebuie să 
cristalizeze o negociere înainte de a 
avea loc o negociere folositoare. Aşa 
cum poetul grec Hesiod a scris în 
Works and Days (Munci şi Zile) în 
anul 660 î.c. - Timpul este în toate 
lucrurile cel mai important factor.

16. ar trebui sã inserez o 
cLauzã privind medierea 
într-un contract?

Fãrã ezitare, da. Asta face mult 
mai uşor ca pãrțile sã medieze mai 
devreme, înainte de litigiu şi evitã 
orice percepție de slãbiciune în a 
propune medierea. IMI a furnizat 
îndrumare privind modelele de cla-
uze de mediere.

17. cât este de confidenţiaLã 
o mediere? 

Cu excepția cazurilor extreme 
(cum ar fi fapte penale sau cerințe 
specifice ale legii sau procesului juri-
dic), informațiile dezvãluite mediato-
rului trebuie ținute confidențiale de 
cãtre acesta, iar Codul de Conduitã 
îlobligã la acest angajament.  

18. care sunt diferiteLe tipuri 
de mediere?

Sunt trei stiluri de mediere im-
portante – de facilitare, de evaluare 
şi de transformare. Vezi informațiile 
IMI privind stilurile de mediere. 
Existã, de asemenea, hibrizi ai me-
dierii şi alte procese care pot fi luate 
în considerare. 

19. de ce sunt unii oameni 
foarte reticenţi La mediere?

Motivul cel mai probabil este 
lipsa familiarizãrii şi preferința de 
a rãmâne în zona lor de confort, în 
care lucrurile sunt fãcute ca înain-
te. Unii avocați sunt reticenți în a-şi 
sfãtui clienții sã se angajeze în medi-
ere, pentru o multitudine de motive. 
Depãşirea acestor blocaje necesitã o 

anumitã insistențã. 

20. pe scurt, de ce aş media?
Deoarece are sens în majoritatea 

cazurilor. 
În ADR in Business (Wolters 

Kluwer 2011) (ADR în afaceri), un 
grup de utilizatori corporatişti ai 
serviciilor de mediere au scris un 
capitol intitulat “A face medierea 
normalitatea,” afirmând:  

Utilizatorii de servicii de 
soluționare a disputelor de toate 
felurile nu pot ignora rolul lor vital 
în a se asigura cã disputele care ar 
beneficia de o soluționare timpu-
rie urmeazã o cale conceputã sã 
mãreascã posibilitatea ca medierea 
sã fie încercatã.  

Contracte de toate felurile ar tre-
bui sã conținã clauze de soluționare 
a disputelor, care includ medierea 
într-o anumitã fazã a procesului, 
de obicei înainte de arbitraj sau 
litigiu, sau simultan cu începerea 
litigiului sau arbitrajului, dar îna-
inte ca acestea sã fie angajate. Nu-
meroase modele de clauze în paşi 
sunt disponibile online3, iar unele 
companii şi-au dezvoltat propri-
ile lor clauze preferate. Clauzele 
contractuale care includ şi pasul 
medierii permit ambelor pãrți sã 
evite orice slãbiciune care poate fi 
implicitã într-o propunere de me-
diere şi reprezintã o bunã practicã 
preventivã.  

A şti unde sã gãseşti mediatorul 
potrivit este critic.  Întotdeauna sã 
cauți în mod independent – rezu-
mate ale feedback-urilor pregãtite 
de utilizatorii precedenți reprezintã 
informații vitale atât despre 
competența cât şi potrivirea media-
torilor candidați.

Sunt multe alte activitãți pe care 
companiile le pot iniția pentru a 
îmbunãtãți percepția altora asupra 
medierii ca un instrument eficient 
de soluționare. De exemplu, publi-
carea unei politici de soluționare a 
conflictelor care favorizeazã nego-
cierea timpurie şi medierea înainte 
de litigiu poate deveni o practicã de 
afaceri pentru promovarea medierii, 
mai degrabã decât a fi vãzutã ca o 
slãbiciune implicitã. Programele 
interne de training din cadrul unei 
companii pentru a creşte atenția 
managementului şi a avocaților in-
terni sunt de asemenea importante

Firmele de avocaturã sunt şi ele 
utilizatori, de obicei fiind originea 
unei propuneri de mediere. Toate 
de mai sus se aplicã în mod egal, şi 
uneori chiar şi mai semnificativ, fir-
melor de avocaturã. În mod parti-
cular, apreciem atunci când avocați 
externi sunt pregãtiți sã-şi asiste 
clienții în a recurge la mediere şi sã 
se pregãteascã în mod eficient  pen-
tru a-i reprezenta în mediere. ■

— Reprodus cu permisiunea Institu-
tului Internațional de Mediere www.

imimediation.org —

just a deal. Although mediation 
has traditionally been used for 
resolving disputes because it is 
particularly helpful in managing 
the hostilities between parties that 
typically characterise disputes, 
mediation has far wider values 
in terms of enabling negotiators 
to do their job on a collaborative 
rather than confrontational or 
positional basis. See Q1 and IMI’s 
materials on deal mediation.

15. When should I mediate?
As a generality, the earlier the 

better. If there is a dispute, tensions 
tend to escalate over time, making 
settlement harder to achieve the 
longer a negotiation is delayed. 
Where there is no dispute, agree-
ments can be harder to achieve 
once parties become entrenched 
in their positions and would lose 
face, or suffer other consequences, 
to reverse claims and statements 
made earlier. Avoiding problems 
is generally easier to achieve than 
resolving them after they have 
arisen. Having said that, there 
are situations where facts need to 
crystallise before a useful negotia-
tion can take place. As the Greek 
poet Hesiod wrote in Works and 
Days in 660BC – Timing is in all 
things the most important factor.

16. shouLd i insert a media-
tion cLause into a contract?

Without hesitation, yes. This 
makes it much easier for the par-
ties to mediate early, before liti-
gating, and avoides any weakness 
perception in proposing media-
tion. IMI has provided guidance 
on model mediation clauses.

17. how confidentiaL is a 
mediation?

Except is extreme cases (such 
as criminal illegalities or specific 
requirements of law and legal pro-
cess) information disclosed to me-
diators must be kept confidential 
by mediators and their Codes of 
Conduct bind them to that com-
mitment.

18. what are the different 
kinds or types of media-
tion?

There are three main mediation 
styles – facilitative, evaluative and 
transformative. See IMI’s infor-
mation on mediation styles. There 
are also hybrids of mediation and 
other processes to consider.

19. why are some peopLe very 
reLuctant to mediate?

The most likely reason is lack 
of familiarity, and a preference to 
stick with their comfort zone of 
doing things they way they have 
been done before. Some lawyers 
are reluctant to advise their cli-
ents to engage in mediation for a 
variety of reasons. Overcoming 

these blockages requires some 
persistence.

20. in a nutsheLL, why 
shouLd i mediate?

Because it makes sense in most 
cases.

In ADR in Business (Wolters 
Kluwer 2011) a group of corporate 
users of mediation services wrote 
a chapter titled Making Mediation 
Mainstream in which they said:

Users of dispute resolution ser-
vices of all types cannot ignore 
their vital role in ensuring that 
disputes that would benefit from 
an early resolution follow a path 
designed to increase the likeli-
hood that mediation will be at-
tempted.

Contracts of all kinds should 
feature multi-step dispute resolu-
tion clauses that include media-
tion at some stage of the process, 
usually prior to arbitration or liti-
gation, or simultaneously with the 
commencement of litigation or 
arbitration but prior to them be-
ing employed. Numerous model 
multi-step clauses are available 
online and some companies have 
developed their own preferred 
clauses. Contractual clauses that 
include a mediation step enable 
both sides to avoid any perceived 
weakness that may be implicit in a 
proposal to mediate and represent 
good preventive lawyering.

Knowing where to find the right 
mediator is critical. Always seek-
ing independently-prepared sum-
maries of prior user feedback pro-
vides vital information about both 
the competency and the suitability 
of the candidate mediators.

There are many other activities 
[users] can undertake to enhance 
the perception of mediation as an 
effective settlement tool by others. 
For example, publishing a con-
flict resolution policy that favors 
early negotiation and mediation 
before litigating can make it a 
business practice to propose me-
diation, rather than be seen as an 
implicit weakness. Internal train-
ing programs within a company 
to enhance both management and 
in-house counsel awareness are 
also key.

Law firms are also users, often 
being the origin of a proposal to 
mediate. All the above applies 
equally, and sometimes more 
poignantly, to law firms. In partic-
ular, we appreciate it when outside 
counsel are trained in assisting cli-
ents to get to mediation and effec-
tively preparing and representing 
them in mediations. ■

— Reproduced with permission of 
International Mediation Institute 

www.imimediation.org —
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jurnaL de... şedinţă!
Luni, 24 ianuarie 2011.
Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti.
Ora 08.00.
O sală de judecată supraaglomerată. 

Se studiază lista de şedinţă. Justiţiabilii 
se regăsesc cu destulă greutate, lista cu-
prinde un număr de 102 dosare pentru 
termenul de astăzi.

Ora 8.30.
Judecătorul intră în sală. Declară des-

chise dezbaterile. Se iau cauzele la amâna-
re. Durează aproximativ 2 ore.

Se iau cauzele la ordine. Oamenii 
încep să îşi piardă răbdarea. Probabil 
cei mai mulţi nici nu bănuiesc că încă 
vor sta ore bune în sala de judecată să 
îşi aştepte rândul. O sală de judecată 
supraaglomerată, şedinţă publică, fără 
nicio intimitate…

Oare aceşti justiţiabili cunosc faptul 
că există şi alte căi de soluţionare a con-
flictului lor, mai eficiente?

Judecătorul a identificat cauzele din 
lista de şedinţă care s-ar preta la soluţi-
onare prin mediere şi informează păr-
ţile asupra acestei posibilităţi şi asupra 
avantajelor medierii. Totuşi, prea puţini 
justiţiabili se arată interesaţi de această 
cale.

Din 102 dosare pe rol, într-un singur 
dosar având ca obiect partaj de bunuri 
comune, părţile se prezintă cu un acord 
de mediere!

Şedinţa se încheie la ora 16.30.

medierea, o aLternativă La 
procesuL în instanţă

Legea nr. 192/2006 privind medierea 
şi organizarea profesiei de mediator a 
creat o nouă profesie în România, aceea 
de mediator, cu atribuţii clar definite.

Unul dintre obiectivele adoptării 
acestei legi a fost acela de a degreva in-
stanţele de judecată, supraîncărcate, de 
judecarea unor cauze, atât înainte de 
sesizarea instanţei, dar şi în cursul jude-
cării procesului.

Întrucât marea majoritate a români-
lor nu au o cultură a rezolvării conflic-
telor prin negociere, era de aşteptat ca 
această lege să nu-şi facă atât de uşor 
intrarea în viaţa şi conştiinţa cetăţenilor.

Totuşi, pe parcursul celor câţiva ani de 
la intrarea sa în vigoare, s-au făscut câţiva 
paşi în direcţia implementării procedurii 
medierii ca alternativă la soluţionarea în 
instanţă a unor tipuri de conflicte. S-au 
creat, în mai multe oraşe din România, 
centre de mediere şi asociaţii ale mediato-
rilor care deja colaborează foarte bine cu 
instanţele de judecată din oraşele respecti-
ve, existând statistici în sensul soluţionării 
a din ce în ce mai multor cauze prin pro-
cedura medierii.

Totuşi, la nivelul unor instanţe aglo-
merate ca număr de dosare înregistrate, 
legea medierii încă nu şi-a făcut simţite 
beneficiile în sensul degrevării acestor 
instanţe de numărul mare de dosare. 
Astfel, în aceste instanţe, de la an la an, 
se înregistraeză un număr tot mai mare 
de dosare.

Aceasta înseamnă că mediatorii, 

sprijiniţi de forul lor superior, Consi-
liul de Mediere, dar şi de autorităţile cu 
atribuţii în domeniu, ar trebui să-şi in-
tensifice eforturile în sensul informării 
publicului larg asupra existenţei căilor 
alternative de soluţionare a conflictelor, 
respectiv calea medierii, încă dinainte 
ca aceste conflicte să ajungă în faţa unui 
judecător.

Intensificarea eforturilor în acest 
sens ar aduce un real beneficiu, în pri-
mul rând cetăţenilor, aceştia având des-
chisă calea rezolvării unei palete largi de 
conflicte civile, penale, comerciale, de 
muncă şi în domeniul protecţiei consu-
matorului într-un termen foarte scurt, 
comparativ cu termenul de soluţionare 
în instanţă, cu costuri şi stres minime, 
în condiţii de deplină confidenţialitate.

Beneficiul pentru instanţe este evi-
dent. Nu este de neglijat beneficiul 
mediatorilor: aceştia nu vor mai rămâ-
ne „la dispoziţia” instanţei de judecată 
în sensul de a „aştepta” ca aceasta să 
convingă părţile a apela la procedura 
medierii.

Se vehiculează ideea unei supraregle-
mentări a medierii, în sensul ca această 
procedură să fie obligatorie înainte de a 
se ajunge în instanţă şi ca o condiţie pre-
alabilă de sesizare a organelor judiciare 
pentru orice tip de conflict.

Cred că o astfel de abordare nu poate 
aduce beneficii în sensul rezolvării a cât 
mai multor conflicte prin mediere, de 
vreme ce medierea în sine presupune 
o componentă voluntară şi se bazează 
pe încrederea pe care părţile o acordă 
mediatorului. Este de esenţa medierii să 
fie facultativă, neimpusă, la latitudinea 
părţilor. Adoptarea unor astfel de regle-
mentări nu ar duce la niciun rezultat, de 
vreme ce ţine de natura umană rezisten-
ţa la orice este impus.

În ceea ce priveşte litigiile având ca 
obiect desfacerea căsătoriei prin divorţ, 
cu cererile accesorii privind numele, 
încredinţarea minorilor, plata pensiei 
de întreţinere şi stabilirea legăturilor 
personale în cadrul unui program 
de vizitare, ca judecător specializat în 
soluţionarea acestui tip de litigii, am 
observat, în special odată cu intrarea 
în vigoare la Legi nr.202/2010 privind 
unele măsuri pentu accelerarea soluţio-
nării proceselor, că marea majoritate a 
acestor litigii se soluţionează la primul 
termen de judecată, prin acordul soţilor, 
astfel că impunerea condiţiei prealabile 
de a încerca soluţionarea litigiului prin 
mediere este una excesivă.

Mai degrabă, în domeniul dreptului 
civil, atenţia mediatorilor ar trebui să 
se focalizeze pe litigiile având un obiect 
material, respectiv partaje de bunuri co-
mune, moşteniri, sistări de indiviziune, 
pretenţii, litigii a căror durată este, de 
obicei, mult mai mare, atunci când se 
alege calea soluţionării prin instanţă. ■

Dana Pantazi
Judecator

Judecatoria sect. 4 Bucuresti

diary of… a court session!
Monday, January 24, 2011
Bucharest, District 4 Court.
08.00 hours
A crowded courtroom. People 

study the session list. Litigants find 
their names quite hard, as the list 
includes a number of 102 cases for 
today’s hearings.

8.30 hours.
The judge enters the room. He 

declares the debates open. He deals 
with the causes delayed. It takes 
about 2 hours.

Cases are handled systematically. 
People are losing their patience. 
Probably most do not suspect they 
are still to wait for hours in court 
for their turn. An overcrowded 
courtroom, public hearing, with no 
privacy.

Do these litigants know there are 
other ways to resolve their conflict, 
more efficiently?

The judge identified the causes 
within the hearing list that might be 
solved through mediation and in-
formed the parties on this possibil-
ity and the advantages of mediation.

However, few litigants are inter-
ested in this procedure.

Out of 102 cases pending, in just 
one file dealing with the split of 
common goods, the parties reached 
a mediation agreement!

Meeting ends at 16.30 hours.

mediation, an aLternative to 
the court triaL

Law no. 192/2006 on mediation 
and the organization of the mediator 
profession has created a new profes-
sion in Romania, that of a mediator, 
with clearly defined responsibilities. 
One of the objectives of this law 
was to relieve the courts, overload-
ed with cases pending, both before 
reaching the court, but also during 
the trial proceedings.

Since the vast majority of Roma-
nians do not have a culture of con-
flict resolution through negotiation, 
it was expected for this law not to 
be so easily accepted into the life 
and consciousness of citizens.

However, over the past few years 
since it became effective, few steps 
were made towards the implemen-
tation of mediation as an alterna-
tive procedure to solve some types 
of conflicts. In several cities from 
Romania, mediation centers and 
associations of mediators were cre-
ated and they already work very 
well with the courts in those cities, 
statistics showing that an increasing 
number of cases are being solved 
through the mediation procedure.

However, in some crowded 
courts with lots of cases pending, 
the mediation law has not demon-
strated its benefits, in the sense of 
relieving the courts. Thus, in these 
courts, from year to year, an in-

creasing number of cases is being 
reported.

This means that mediators, sup-
ported by their higher forum, Me-
diation Council, but also by the 
authorities with tasks in this area, 
should intensify efforts to inform 
the public on the existence of alter-
native ways for resolving conflicts, 
namely mediation, before these 
conflicts reach the judge.

Intensifying efforts in this 
direction would bring real ben-
efit primarily to citizens, as they 
would have a resolution for a wide 
range of civil, criminal, commer-
cial, labor and consumer protec-
tion conflicts within a very short 
period of time compared to the 
settlement in court, with mini-
mum costs and stress, in complete 
confidentiality.

The benefit for courts is obvi-
ous. It is not worth neglecting the 
benefits for mediators: they will no 
longer be at court’s disposal in the 
sense of "waiting" for the court to 
convince the parties to seek media-
tion procedure.

People talk about the idea of   over-
regulating the mediation, in the 
sense that this procedure would be 
mandatory before going to court and 
as a prior condition to inform the le-
gal bodies for ant type of conflict.

I think that such an approach 
can not bring benefits in the sense 
of resolving more conflicts through 
mediation, since mediation itself 
entails a voluntary act and relies on 
trust that the parties give to the me-
diator. The very essence of media-
tion is the voluntary character, not 
imposed, at parties’ decision. The 
adoption of such regulation would 
not lead to any result, since it’s in 
the human nature to resist anything 
that is imposed.

Concerning litigations deal-
ing with divorces, with attached 
claims about the name, custody of 
children, alimony and visitation 
program, as judge specialized in 
solving this type of litigation, I have 
noticed, especially since the law 
202/2010 concerning some meas-
ures to speed up trials, came into 
effect, that most of these disputes 
are resolved at the first hearing, 
through spouses’ agreement, thus 
trying to impose mediation as a 
prior condition is excessive.

Rather, in civil law area, the at-
tention of mediators should focus 
on disputes with a material object, 
namely partition of common goods, 
inheritance, claims, litigation for 
which the finalization takes longer 
in a court of law. ■

Dana Pantazi
Judge

Bucharest District 4 Court
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mediatori vs avocaţi?

î n 2000, când am început progra-
mele de mediere şi rezolvare de 
conflicte, am avut şansa să mă 

pregătesc cu experţi de excepţie în 
mediere din Canada, SUA şi Marea 
Britanie. Dintre ei, ca formare de 
bază, erau psihologi, avocaţi, pro-
fesori. Pregătirea şi lucrul cu aceşti 
experţi a continuat câţiva ani de zile. 
În toţi aceşti ani, nu s-a discutat şi 
nu am auzit de probleme între me-
diatori şi avocaţi. Dimpotrivă, Cen-
trul de Mediere Comunitară pe care 
l-am iniţiat, colabora cu Clinica Le-
gală în cadrul aceleiaşi organizaţii. 
Cazurile de conflicte care apăreau 
erau distribuite, în funcţie de situ-
aţie, fie Serviciului de Mediere Co-
munitară, fie Clinicii Legale pentru 
care lucrau avocaţi. Era o situaţie fi-
rească. Există cazuri de conflicte în 
care este nevoie de reprezentare le-
gală. Există cazuri de conflicte care 
pot fi rezolvate prin mediere, cu sau 
fără reprezentare legală.

O lecţie importantă din cadrul 
pregătirii ca mediator este aceea 
că mediatorul trebuie să accepte că 
nu toate conflictele pot fi rezolvate 
prin mediere. Etica mediatorului 
impune ca acesta să informeze 
părţile atunci când consideră că un 
anumit caz nu se poate rezolva prin 
mediere, datorită naturii cazului 
sau datorită imposibilităţii părţilor 
de a trece peste poziţiile beligerante.

În 2008, participând la un con-
gres internaţional, a fost prima 
dată când am auzit de competiţie 
între mediatori şi avocaţi. A fost 
o surpriză. Ani de zile, fusese clar 
pentru mine că cele două profesii 
au domenii diferite de aplicare. A 
fost interesant că persoana care a 
menţionat această problemă era un 
mediator fără prea mare succes. Era 
frustrat şi găsea avocaţii vinovaţi 
pentru faptul că nu avea destul de 
multe cazuri. Firesc, l-am comparat 
cu mediatorii cu care lucrasem an-
terior, mediatori de succes, dintre ei 
avocaţi, dintre ei având alte profesii, 
şi care mă învăţaseră că mediatorii 
şi avocaţii colaborează pentru că au 
domenii diferite de aplicare.

Ani mai târziu, această proble-
mă apare în România. 'Avocaţii iau 
cazurile mediatorilor?' 'Mediatorii 
iau cazurile avocaţilor'. 'Cine este 
mai bun, avocatul sau mediatorul?', 
'Avocatul trebuie să fie automat şi 
mediator', 'Mediatorul, avocatul 
săracilor'.

Din fericire, acesta este un război 
fără miză.

Din păcate, există.
Aparent, avocaţii şi mediatorii au 

aceeaşi piaţă, conflictele. În realita-
te, cele două profesii abordează as-
pecte complet diferite ale conflicte-
lor. Mai important, este nevoie şi va 
fi întotdeauna nevoie de abordarea 
ambelor aspecte.

Sarcina avocaţilor este de a abor-
da conflictele din punctul de vedere 
al drepturilor individuale sau de 
grup şi al normelor de drept. În 
orice relaţie contractuală, scrisă sau 
verbală, părţile au fiecare în parte 
drepturi pentru care, dacă sunt în-
călcate, se pot solicita şi daune. De 
asemenea, există conflicte cu pri-
vire la încheierea de noi raporturi 
juridice, cum ar fi divorţul, custo-
dia, sau reînnoirea unui contract 
comercial pe baza unuia preexis-
tent, sau negocierea şi renegocierea 
contractelor de muncă. Sistemul de 
justiţie a apărut tocmai din nevoia 
de a apăra drepturi individuale sau 
de grup. Avocaţii sunt cei chemaţi 

să sprijine pe cei care sunt în cău-
tarea unui drept, capabili să desci-
freze legile şi să ofere apărare celor 
care îşi solicită drepturile în cadrul 
unui contract.

Sarcina mediatorilor este de a 
ajuta părţile să abordeze relaţia 
contractuală (vorbim de un con-
tract în sens larg, scris sau verbal). 
Mediatorul este interesat de ce au 
părţile în comun şi vor să păstreze 
pe viitor în comun. Prin mediere, 
părţile iau decizii de comun acord, 
pe termen lung. Părţile îşi exprimă 
interesele şi nevoile, le înţeleg pe 
ale celuilalt. Acordul semnat este 
voluntar şi responsabilizează părţi-
le în ceea ce priveşte relaţia.

În justiţie, avocatul îl ajută pe X 
să câştige împotriva lui Y şi ţine 
de natura profesiei de avocat să fie 
părtinitor şi să urmărească realiza-
rea exclusivă a interesului părţii pe 
care o reprezintă. În mediere, X şi 
Y găsesc împreună soluţii de conti-
nuare a contractului sau terminare 
în anumite condiţii şi ţine de natu-

mediators vs. Lawyers?

i n 2000 when I have begun me-
diation and conflict resolution 
programs, I had the chance to 

train myself with outstanding ex-
perts in mediation from Canada, 
USA and the UK. Among them, 
there were psychologists, lawyers, 
teachers by their basic training. 
Working and training with these 
experts continued for some years. 
All this time, I have not heard of any 
discussion or problems between 
mediators and lawyers. On the con-
trary, the Community Mediation 
Center established by me used to 
collaborate with the Legal Clinic 
within the same organization. The 
cases of conflicts that arose were 

distributed, depending on the situ-
ation, to the Community Media-
tion Service or to the Legal Clinic 
for which the lawyers were work-
ing. It was a natural situation. There 
are cases of conflicts in which legal 
representation is needed. There are 
cases of conflicts that can be re-
solved through mediation, with or 
without legal representation.

An important lesson during the 
training as mediator is that the me-
diator must accept that not all con-
flicts can be solved through media-
tion. The mediator’s ethics requires 
him/her to inform the parties when 
he/she considers that a case can not 
be solved by mediation, due to the 
nature of the case or due to parties’ 
impossibility to overcome the war-
ring positions.

In 2008, participating in an in-
ternational congress, it was the first 
time I heard about the competition 
between mediators and lawyers. It 
was a surprise. For years, it had been 
clear to me that the two professions 

have different areas of application. 
It was interesting that the person 
who mentioned this problem was a 
mediator without much success. He 
was frustrated and found lawyers 
guilty for not having enough cases. 
Naturally, I compared him to the 
mediators I had worked with previ-
ously, successful mediators, among 
them lawyers, or people with other 
professions, who had taught me 
that mediators and attorneys work 
together because they have differ-
ent fields of application.

Years later, this problem occurs 
in Romania.”Lawyers taking media-
tors’ cases?” Mediators taking law-
yers’ cases?” "'Who is better: the law-
yer or the mediator?', 'A lawyer shall 
automatically be also a mediator', 
'The mediator, lawyer of the poor.” 
Fortunately, this is a war without a 
stake.

Unfortunately, it exists.
Apparently, lawyers and media-

tors have the same market, i.e. the 
conflicts. In fact, the two profes-
sions address completely different 
issues of conflicts. More important-
ly, it is need and will always be need 
for addressing both issues.

The task of lawyers is to approach 
conflicts in terms of individual or 
group rights and the rule of law. In 
any contractual relationship, writ-
ten or oral, each party has rights 
for which, if violated, one can seek 
damages. There are also conflicts 
related to the conclusion of new 
legal relationships, such as divorce, 
custody, or renewal of a trade con-
tract or negotiation and renegotia-
tion of labor contracts. The justice 
system has emerged precisely from 
the need to protect individual or 
group rights. Lawyers are those 
called to assist people who seek 
a right, able to decript the laws 
and offer defence to those seeking 
rights under a contract.

The task of mediators is to help 
the parties approach the contrac-
tual relationship (we refer to a 
broad agreement, written or ver-
bal). The mediator is interested in 
what the parties have in common 
and what they want to keep in the 
future. Through mediation, the 
parties jointly make decisions on 
long term. The parties express their 
interests and needs, understanding 
the others’. The agreement signed is 
voluntary and makes parties more 
responsible about their relationship.

In court, the lawyer helps X to 
win against Y and is in the the na-
ture of the legal profession for the 
lawyer to be biased and focus on 
the exclusive benefit of the party 
he represents. In mediation, X 
and Y find together solutions to 
continue or terminate the contract 
under certain conditions and is in 
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ra profesiei de mediator ca acesta să 
fie imparţial şi să urmărească sati-
sfacerea intereselor reale ale ambe-
lor părţi. Aşadar, cele doua situaţii 
nu se exclud una pe alta şi nu se află 
în competiţie. Este nevoie de jus-
tiţie pentru protejarea drepturilor, 
după cum este nevoie de mediere 
pentru a găsi soluţii colaborative pe 
termen lung.

Ca atare, cele două profesii sunt 
complet diferite şi nu au aceeaşi 
piaţă. Avocatul nu poate fi mediator 
pentru că este chemat să reprezin-
te şi să protejeze drepturile uneia 
dintre părţi. Există avocaţi care ne-
gociază contracte care duc la relaţii 
excelente pe termen lung, dar chiar 
şi în această situaţie, etica profesio-
nală îi obligă să ia în calcul în pri-
mul rind interesele clienților.

Mediatorul, pe de altă parte, 
conform eticii profesionale, nu dă 
sfaturi juridice. Rolul său este de a 
ajuta ambele părţi să comunice mai 
bine şi să ia decizii de comun acord 
în condiţii de cooperare. Partea 
de drepturi este rezervată exclusiv 
avocaţilor. Mediatorul este obligat 
să informeze părţile despre acest 
aspect şi să sugereze ca aceştia să 
solicite sprijin legal dacă au nevoie.

De asemenea, rolul mediatorului 
nu este şi nu ar trebui să fie acela 
de a elibera acte tipizate prin care se 
precizează că părţile sunt de acord 
să stingă un conflict, cu simplul 
scop de a obţine mai rapid o decizie 
judecătorească. Rolul mediatoru-
lui este de a soluţiona în mod real 

conflicte.
Există avocaţi care sunt exce-

lenţi mediatori. Dar, în momentul 
când practică medierea, avocatul 
îşi dă jos haina de avocat. Practică 
altă meserie. În ţările cu experien-
ţă în mediere s-a înţeles de mult 
cât de importantă este medierea şi 
că aceasta nu este un pericol pen-
tru piaţa avocatilor şi nici invers. 
American Bar Association (SUA) 
a desfăşurat prin ABA CEELI ne-
numărate programe de pregătire a 
avocaţilor din Europa de Est în do-
meniul medierii. ABA CEELI a in-
trodus medierea cu titlu de noutate 
în câteva ţări din regiune, pregătind 
avocaţi în acest domeniu. Acesta ar 
putea fi un început de discuţie des-
pre necesitatea pregătirii avocaţilor 
care vor să devină mediatori, toc-
mai pentru că este o altă profesie.

Acesta este un domeniu de dez-
batere amplu şi am încercat aici 
să atingem doar câteva aspecte. 
Centrul Regional de Facilitare şi 
Negociere asistă cu îngrijorare la 
dezbaterile din România pe tema 
competiţiei dintre mediatori şi 
avocaţi. Aşteptăm opinii din par-
tea ambelor profesii la www.rfnc.ro, 
office@rfnc.ro, http://mediereablog.
blogspot.com/. ■

Simona Aradei-Odenkirchen
Director Executiv, Mediator, For-

mator şi Evaluator în Mediere
Centrul Regional de Facilitare şi 

Negociere

the nature of the mediator profes-
sion to be impartial and follow the 
real interests of both parties. So the 
two situations do not exclude each 
other and do not compete. Justice is 
needed to protect the rights, as well 
as mediation is needed to find long-
term collaborative solutions.

Therefore, the two professions 
are completely different and do 
not have the same market. A law-
yer can not be a mediator because 
he/she is required to represent and 
protect the rights of one of the par-
ties. There are lawyers who negoti-
ate contracts that lead to excellent 
long-term relationships, but even 
in this situation, professional eth-
ics oblige them to consider clients' 
interests first and foremost.

Mediators, on the other hand, 
according to professional ethics, do 
not give legal advice. Their role is 
to help both sides to communicate 
better and make decisions jointly 
in terms of cooperation. The rights 
side is reserved exclusively for law-
yers. The mediator is obliged to in-
form the parties about this aspect 
and suggests them to seek legal as-
sistance if needed.

Also, the role of the mediator is 
not and should not be that of re-
leasing printed documents stating 
that the parties agree to settle a 
conflict, with the simple aim to get 
a court decision faster. The role of 
the mediator is to resolve conflicts 
effectively.

There are lawyers who are excel-

lent mediators. But when practicing 
mediation, the lawyer undresses 
the lawyer’s clothes. He/she prac-
tices another profession. In coun-
tries with experience in mediation 
people have long understood the 
importance of mediation and that 
it is not a threat to lawyers market, 
nor the other way around. Ameri-
can Bar Association (USA) carried 
out through ABA CEELI numerous 
training programs for lawyers in 
Eastern Europe in mediation field. 
ABA CEELI introduced mediation 
as a novelty in several countries in 
the region, preparing the lawyers in 
this field. This could be the begin-
ning of a discussion about the need 
to prepare lawyers who want to be-
come mediators, precisely because 
it is a different profession.

This is a complex debate area 
and we have only tried to focus on 
few aspects. The Regional Center 
for Facilitation and Negotiation is 
worryingly noticing the debates in 
Romania over the competition be-
tween mediators and lawyers. We 
are waiting for opinions on behalf 
of both professions at www.rfnc.ro, 
office@rfnc.ro, http://mediereablog.
blogspot.com/. ■

Simona Aradei-Odenkirchen
Executive Director , Mediator, 

Trainer and Evaluator in Mediation
Regional Center for Facilitation 

and Negotiation

nu mai ocoLiţi subiectuL! 
daţi utiLizatoriLor o  

definiţie cLasicã a medierii!
iniţiator – michaeL Leathes

p rima femeie care a câştigat 
Premiul Pulitzer pentru Lite-
ratură a fost Edith Wharton 

în 1921, pentru romanul „Vârsta 
Inocenţei” („Age of Innocence”). 
Referindu-se la ceea ce este şi nu 
este clasic, Wharton scria: Un 
clasic este clasic nu pentru cã se 
conformeazã cu anumite reguli 
structurale, sau pentru cã se po-
triveşte anumitor definiţii ... Este 
clasic din cauza unei anumite 
prospeţimi veşnice şi nestăpânite. 
Medierea are nevoie de o definiţie 
clasică proprie. Nu există una. De 
asemenea, trebuie să fie universalã. 
Într-o arie larg populatã de către 
avocaţi, profesionişti care, dupã 
cum observa şi marele jurist Oli-
ver Wendell Holmes Jr., petrec o 
mare parte de timp ocolind su-
biectul, avem literalmente sute 
de definiţii diferite ale medie-
rii. Este o coagulare a creierului. 
Calitatea delicatã, dar puternicã a 

lui Edith Wharton privind prospe-
ţimea şi caracterul nestăpânit este 
absentã. Nu există o definiţie care 
sã îi inspire pe cei care ştiu puţin 
sau nimic despre mediere. Cele mai 
multe sugereazã că medierea are 
legaturã cu soluţionarea litigiilor. 
Nici una nu este foarte scurtã. O de-
finiţie clasică trebuie să fie un atac 
de gânduri asupra negânditului. 
Conteazã o definiţie clasicã? Da! 
Mai mult decât atât, este vital pen-
tru creşterea domeniului şi a per-
cepţiei sale pozitive de către cei 
care consumã serviciile sale. Toată 
lumea ştie ce este stomatologia sau 
arhitectura, contabilitatea, dreptul 
şi medicina. Familiaritatea face ca 
aceste profesii sã fie mai sus de ne-
voia de definire. Nu aşa se întâmplã 
cu medierea, în cel mai bun caz o 
profesie emergentã (dar nu încă 
apărutã), una pe care cei mai mulţi 
oameni trebuie sã o întlâlneascã.

Fiecare instituţie de mediere are 
definiţia proprie. Majoritatea au 

stop shoveLLing smoke!  
give users a cLassic defini-

tion of mediation
proposer – michaeL Leathes

t he first woman to win the 
Pulitzer Prize for Literature 
was Edith Wharton in 1921, 

for her novel An Age of Innocen-
ce. Addressing what is, and is not, 
classic, Wharton wrote: A classic 
is classic not because it conforms 
to certain structural rules, or fits 
certain definitions… It is classic 
because of a certain eternal and 
irrepressible freshness. Mediation 
needs a classic definition of itself. 
One does not exist. It also needs to 
be universal. In a field widely po-
pulated by lawyers, professionals 
who the great jurist Oliver Wendell 
Holmes Jr. noted spend a great deal 
of time shovelling smoke, we have 
literally hundreds of different pu-
blished definitions of mediation. 
It’s brain-curdling. Edith Wharton’s 
delicate yet powerful quality of 
eternal and irrepressible freshness 
is notably absent. No definition 
inspires those who know little or 

nothing about mediation. Most 
convey the sense that mediation 
is about dispute resolution. None 
is really short. A classic definition 
needs to be an assault of thought on 
the unthinking. Does a classic defi-
nition matter? Yes! More than that, 
it is vital to the growth of the field 
and its positive perception by those 
that consume its services. Everyone 
knows what dentistry is, or archi-
tecture, accountancy, law and me-
dicine. Popular familiarity renders 
these professions above the need 
of definition. Not so with media-
tion, at best an emerging (but not 
yet emerged) profession, one most 
people have yet to encounter. Every 
mediation institution has its own 
definition. Most are 20 to 60 words 
strung in segmented, sometimes 
complex, sentences.

Many – though not all – service 
providers tend to see the world 
more through their own private 
lenses than from the vantage point 
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între 20 şi 60 de cuvinte înşirate în 
fraze segmentate, uneori comple-
xe. Mulţi-deşi nu toţi – furnizorii 
de servicii au tendinţa de a vedea 
lumea mai mult prin propriile lor 
lentile, decât din punctul de vede-
re al clienţilor lor. Ei terminã prin 
descrierea a ceea ce fac, mai degra-
bă decât a defini medierea în mod 
corespunzător. În consecinţă, ei 
limiteazã involuntar ceea ce medi-
erea este, sau ar putea fi, în teme-
iul zonei înguste în care operează. 
De exemplu, cele mai multe de-
finiţii sugerează cã medierea este 
un proces de soluţionare a litigii-
lor, care implică faptul că utilizarea 
unui mediator pentru a ajuta la 
negocierea, să zicem, unui acord 
de prenupţial sau orice alt fel de 
contract, nu este oarecum "medi-
ere." Cuvântul "încredere" este, în 
special absent – în ciuda faptului cã 
profesorii se dau peste cap sublini-
ind importanţa sa pentru mediere. 
Nu existã coerenţã. Toate aceste 
elemente subliniazã fragmentarea 
domeniul medierii, care ţine pe loc 
dezvoltarea acesteia într-o profesie 
de nivel mondial independentã.

Deoarece acest domeniu balcani-
zat merge pe vârfuri spre un set de 
norme profesionale internaţionale, 
standarde voluntare şi un cod de 
etică coerent, cu siguranţă liderii 
medierii pot cel puţin sã fie de acord 
cu o definiţie clasică, universalã a 
medierii, pentru beneficiul utiliza-
torilor de pretutindeni. Această sar-
cină simplă nu poate eluda talentele 
extraordinare din domeniu. Poate?

Richard Buckminster Fuller este 
amintit pentru două lucruri: pentru 
brevetare cupolei geodezice şi pen-
tru sfatul său adresat întregii lumi 

– Indrãzneşte sa fii naiv. Haideţi sã 
acceptãm provocarea lui: să fim sufi-
cient de naivi pentru a oferi o defini-
ţie de şapte cuvinte a medierii bazatã 
pe patru cuvinte cheie: Consens, 
Facilitare, Încredere şi Neutralitate – 
care vizează realizarea unei definiţii 
clasice a medierii şi care pot funcţio-
na pentru toată lumea, peste tot – şi 
în special pentru partea de cerere, 
utilizatorii, părţile şi consilierii lor. 
Dacă este adoptatã pe scară largă, 
dacã toată lumea ar începe utilizarea 
acesteia, dicţionarele din întreaga 
lume ar putea fi informate. Dacă 
acest lucru s-ar întâmpla, impresia 
creatã în mintea potenţialilor uti-
lizatori de servicii de mediere, ar fi 
electricã. Aici, pentru prima dată, şi 
nu destul de repede, ar fi ceva la care 
întreg domeniul medierii ar sub-
scrie şi ar prezenta lumii o singurã 
identitate profesionalã, ceva care 
poate inspira cu adevărat utilizatorii. 
Aşa cum spunea şi Alexander Pope: 
Există o anumită măreţie în simpli-
tate, care este mult peste orginali-
tatea spiritului. O posibilă definiţie 
clasică este: Consensul facilitat de 
către o persoană de încredere neutră.

Consensul (latină sentio: "sim-

te") este realizat printr-o comuni-
care care supravieţuieşte persona-
lităţii, comportamentului, poziţiilor, 
ipotezelor, confuziilor, tacticilor, 
adevărului pe jumătate, minciu-
nilor, neînţelegerilor, vinei, istori-
ei, exagerării, contra-revendicării, 
ameninţărilor, agendelor ascunse, 
confuziei între dorinţe şi nevoi, dis-
tragerilor, diferenţelor culturale şi 
altor interferenţe care caracterizea-
ză adesea discuţiile, negocierile şi 
dialogul. Implicarea unei persoane 
neutre adecvate, competentă, poate 
ajuta părţile sã "simtã" direcţia prin 
această mlaştină spre un consens de 
calitate mai mare, care este proba-
bil într-o negociere convenţionalã, 
într-un litigiu sau nu. Dinamica 
unei prezenţe neutre poate influ-
enţa comunicarea în moduri care 

transcend capacitatea părţilor, în 
mod individual sau în comun, de 
a a realiza de unul singur – şi anu-
me, pentru a o face mai mult bazatã 
pe interese, sã se concentreze pe 
explorarea opţiunilor de câştig re-
ciproc şi sã sporeascã rolul pãrţilor 
ca şi cãutãtori ai consensului. 
Facilitarea (latină facilis: "a face mai 
uşor") este actul de a oferi asistenţă 
pentru a uşura părţilor încercarea 
de a-şi atinge scopul. Facilitarea 
poate lua forme pasive şi active şi 
poate să fie de înlesnire, evaluativã, 
de transformare şi normativã. Me-
diatorii evaluativi faciliteazã prin 
exprimarea opiniilor proprii, dacă 
este ceea ce doresc părţile să facă ei . 
Medierea poate fi, dar nu trebuie să 
fie, pur facilitativã. Opiniile medi-
atorului pot rupe blocaje şi facilita 
calea de urmat. Nu ar trebui să ne 
împiedicãm de propriile noastre 
pre-dispoziţii, obiceiuri, culturi şi 
abordări filozofice atunci când de-
finim medierea.

Încrederea (nordică veche tra-
ustr: "puternic") necesită acceptarea 

of their customers. They wind up 
describing what they do, rather than 
properly defining mediation itself. 
Consequently, they unwittingly li-
mit what mediation is, or could be, 
by virtue of the narrow zone within 
which they operate. For example, 
most definitions suggest mediati-
on is a dispute resolution process, 
which implies that using a mediator 
to help negotiate, say, a pre-nupti-
al agreement or any other kind of 
contract, is somehow not “medi-
ation”. The word “trust” is notably 
absent – despite educators falling 
over backwards emphasising its im-
portance to mediation. There is no 
consistency. It all underscores the 
fragmentation of the mediation field 
that holds back its progression into 
an independent global profession. 

As this balkanised field tiptoes 
toward a set of international profes-
sional norms, voluntary standards 
and a consistent code of ethics, su-
rely mediation’s leaders can at least 
agree a classic, universal definiti-
on of mediation, for the benefit of 
the users out there. That straight-
forward task cannot elude the field’s 
extraordinary talents. Can it?

Richard Buckminster Fuller is 
remembered for two things: pa-
tenting the geodesic dome, and his 
advice to the world at large – Dare 
to be naïve. Let’s accept his chal-
lenge: to be naïve enough to offer a 
seven-word definition of mediation 
based on four key words – Consen-
sus, Facilitation, Trust and Neutra-
lity – aimed at achieving a classic 
definition of mediation that can 
work for everyone, everywhere – 
and especially for the demand side – 
the users, the parties and their advi-
sers. If widely adopted, if everyone 
started using it, the world’s leading 
dictionaries could be informed. 
If this happened, the impression 

created in the minds of potential 
users of mediation services would 
be electric. Here, for the first time, 
and not soon enough, would be so-
mething the entire mediation field 
could buy into, set aside market-
driven one-upmanship and present 
a single professional identity to the 
world, something that can really 
inspire users. As Alexander Pope 
put it: There is a certain majesty in 
simplicity which is far above the 
quaintness of wit. A possible classic 
definition is: Consensus facilitated 
by a trusted neutral person. 

Consensus (Latin sentio: “feel”) 
is achieved through a communica-
tion that survives the personalities, 
behavior, positions, assumptions, 
obfuscation, indecisions, tactics, 
half-truths, lies, misunderstan-
dings, blame, history, exaggerations, 
counter-claims, threats, hidden 
agendas, confusion between wants 
and needs, distractions, cultural 
differences and other interferences 
that often characterize discussions, 
negotiations and dialog. The in-
volvement of a suitable, competent 
neutral can help the parties “feel” 
their way through this quagmire to 
a higher quality consensus than is 
likely in a conventional negotiation, 
whether in a dispute context or not. 
The dynamic of a neutral presence 
can influence the communication 
in ways that transcend the capa-
city of the parties, individually or 
jointly, to achieve alone – namely, 
to render it more interest-based, fo-
cus on exploring options for mutual 
gain and enhance the parties roles 
as consensus-seekers. Facilitation 
(Latin facilis: “make easier”) is the 
act of providing assistance to ease 
the parties quest to achieve their 
goal. Facilitation can take passive 
and active forms, and can be faci-
litative, evaluative, transformative 
and normative. Evaluative medi-
ators facilitate by expressing their 
own opinions, if that’s what the 
parties want them to do. Mediati-
on can be, but need not be, purely 
facilitative. The mediator’s opini-
ons can break deadlocks and ease 
the path forward. We should not 
trip over our own pre-dispositions, 
habits, cultures and philosophical 
approaches when defining medi-
ation. Trust (Old Norse traustr: 

“strong”) requires acceptance by the 
parties that the neutral person has 
the competency to facilitate the dis-
cussion effectively, including skills 
to manage process, communicate, 
maintain confidentiality, question, 
build relationships, listen, analyze, 
identify issues and generate options 
for mutual gain. Trust also assumes 
that, during mediation, the neutral 
is felt by all parties to be the right 
person to facilitate the discussion 
in terms of competency, experi-
ence, expertise, standing and per-
sonality. Neutrality (Latin neuter: 
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de către părţi că persoana neutrã are 
competenţa de a facilita discuţiile în 
mod eficient, inclusiv abilităţi de a 
gestiona procesul, de a comunica, a 
păstra confidenţialitatea, de a pune 
întrebãri, de a construi relaţii, ascul-
ta, analiza, identifica problemele şi 
de a genera opţiuni pentru un câştig 
reciproc. Încrederea, de asemenea, 
presupune ca în cursul medierii, 
persoana neutrã este simţită de către 
toate părţile ca fiind persoana po-
trivită pentru a facilita discuţia din 
punct de vedere al competenţei, ex-
perienţei, expertizei şi personalitãţii. 
Neutralitatea (latină neutrer: 

"nici") presupune cã cei aleşi să 
medieze sunt imparţiali şi nu au 
conflicte de interese, nu sunt cu-
noscute şi acceptate de către părţi. 
Atât încrederea cât şi neutralitatea 
presupun respect, un amestec impe-
tuos de felul în care mediatorii sunt 
percepuţi, poziţia lor, competenţa, 
cunoştinţele, înţelepciunea, istoria 
şi multe alte caracteristici subtile şi 
adesea neexprimate. Mediatorii tre-
buie să câştige încredere pe mãsurã 
ce mediere progreseazã. Imparţia-
litatea şi absenţa conflictelor de in-
terese sunt deseori menţionate a fi 
caracteristicile vitale ale unui medi-
ator, dar am avut ocazia sã vãd cum 
părţile au folosit un mediator care 
a fost plătit şi chiar angajat de unul 
dintre ele – cu susţinerea completã, 
desigur, a celeilalte pãrţi. Există situ-
aţii în care utilizarea parţialã a unui 
mediator, unul cu un conflict apa-
rent de interese, poate fi cheia de aur 
pentru succesul unei medieri, cu 
condiţia ca mediatorul sã aibã încre-
derea tuturor cã va acţiona imparţi-
al. Există multe astfel de cazuri în 
arena politică. Opinia generalizatã 
este – poate fi mediatorul de încre-
dere şi respectat pe tot timpul medi-
erii şi să acţioneze neutru?

În articolul sãu din aprilie 2009 
din Mediate.com, “Sfârşitul medi-
erii: O divagaţie fãrã grabã privind 
motivele pentru care domeniul va 
eşua şi mediatorii vor prospera în 
urmãtoarele douã decade!” (The 
End of Mediation: An Unhurried 
Ramble On Why The Field Will Fail 
And Mediators Will Thrive Over The 
Next Two Decades!) Peter Adler a 
descris în mod util medierea ca fi-
ind o memă. Interesantă idee şi nu 
e nicio îndoialã cã medierea este o 
memă, dar care încă nu spune exact 
ceea e este medierea pentru utiliza-
torul obişnuit. Mai multe motive, de 
fapt, pentru o definiţie scurtã, clasică, 
universalã. Utilizatorii au nevoie într-
adevăr de acest lucru. Dacã partea de 
servicii continuã sã ocoleascã aceastã 
problemã, favorizând o definiţie sau 
alta, lipsa cumplitã a identitãţii clare a 
medierii în ochii clienţilor va perpe-
tua. Ce pierdere de oportunitate ar fi! 
Cineva trebuie să fie suficient de 
naiv; îndrăzneşte să o prezinţi şi 
aşteaptã comentarii constructive 
din partea părţilor interesate din 

lume medierii. Cu umilinţă spun 
cã o definiţie clasicã universalã este: 
Consensul facilitat de către o per-
soană neutră de încredere. Vă rog 
să nu rãmâneţi tăcuţi – acordaţi-mi 

un moment pentru a-mi spune ce 
simţiţi despre aceastã problemã, de 
susţinere sau nu. Doresc sã public o 
continuare, pentru a consolida im-
presiile exprimate.

Şi când am ajuns la o definiţie 
clasică, universalã a medierii, avem 
nevoie de un substantiv colectiv 
pentru mediatori. Este mai mult 
decât o simplã distracţie; ar putea 
încuraja, de asemenea, mai puţin 
fragmentare şi mai mult adunările 
trans-instituţionale ale mediatori-
lor pentru a împărtăşi experienţe 
şi un efort colegial în vederea unor 
standarde de practică mai mari şi 
mai mult profesionalism. Deci, ca 
un substantiv colectiv posibil, ce 
ziceţi de termenul branle (a pune în 
mişcare)? Adevaraţii profesionişti 
sunt ambasadori ai profesiei lor. În 
limba franceză, branle înseamnã 
leagãn; se metre en branle înseamnã 
a pune forţele în mişcare – ceea ce 
ambasadorii ar trebui să facă. Edith 
Wharton a trăit în Franţa, vorbea 
franceza fluent şi locul sãu de veci 
este Cimitirul American din Ver-
sailles. Dacã ar fi astăzi în viaţă, s-ar 
putea bucura de prospeţimea sa 
eternă şi nestăpânitã? ■

August 2011
Michael Leathes este fost con-

silier in-house în cadrul a diferite 
corporaţii şi este director al Institu-
tului Internaţional de Mediere (www.
IMImediation.org), o fundaţie de 
caritate, care este finanţatã prin do-
naţii de la părţile interesate să pro-
moveze medierea şi care stabileşte 
şi încurajeazã standardele profesio-
nale transparente în întreaga lume. 
Aşteaptă cu interes comentariile la 
Michael.Leathes@IMImediation.org.

— reprodus cu permisiunea Interna-
tional Mediation Institute  
www.imimediation.org —

“neither”) involves those chosen to 
mediate being impartial and not 
having conflicts of interests that are 
not known to and accepted by the 
parties. 

Both Trust and Neutrality invol-
ve respect, a heady mixture of how 
mediators are perceived, their stan-
ding, competency, knowledge, wis-
dom, history and many other subtle 
and often unexpressed characteris-
tics. Mediators have to earn trust as 
the mediation progresses. Imparti-
ality, and absence of conflicts of in-
terests, are often claimed to be vital 
characteristics of a mediator, but I 
have seen occasions where parties 
used a mediator who was paid and 
even employed by one of them – 
with the full support, of course, of 
the other party. There are situations 
where using a theoretically partial 
mediator, one with an apparent 
conflict of interest, can be the gol-
den key to a successful mediation, 
provided the mediator is trusted 
by everyone to act impartially. The-
re are many cases in the political 
arena where this has occurred. The 
over-arching consideration is – can 
the mediator be trusted and respec-
ted all round, and act neutrally? 

In his April 2009 thought pro-
voker in Mediate.com, The End of 
Mediation: An Unhurried Ramble 
On Why The Field Will Fail And 
Mediators Will Thrive Over The 
Next Two Decades! Peter Adler 
helpfully described mediation as 
a meme. Interesting idea, and no 
doubt mediation is a meme, but 
that still does not say exactly what 
mediation is to the average user. All 
the more reason, in fact, for a short, 
classic, universal definition. Users 
really need this. If the service side 
keeps shovelling smoke around the 
issue, favouring one definition or 
another, mediation’s agonising lack 
of clear identity in the eyes of its 
customers will perpetuate. What a 
waste of opportunity that would be. 
Someone has to be naïve enough; 

dare to put it forward and expect 
constructive comment from the 
world’s mediation stakeholders. I 
humbly submit that a classic, uni-
versal definition is: Consensus faci-

litated by a trusted neutral person. 
Please don’t stay silent – please take 
a moment to let me know how you 
feel about it, supportive or other-
wise. I aim to publish a follow up 
consolidating the thoughts that are 
expressed. 

And when we have arrived at a 
classic, universal definition of me-
diation, we need a collective noun 
for mediators. It’s more than a bit 
of fun; it might also encourage less 
fragmentation and more cross-in-
stitutional gatherings of mediators 
to share experiences, and a collegial 
drive for higher practice standards 
and more transparent professio-
nalism. So, as a possible collecti-
ve noun, how about a branle of 
mediators? True professionals are 
ambassadors for their calling. In 
French, un branle is a swing; se me-
tre en branle is to swing forces into 
motion – as ambassadors should 
do. Edith Wharton lived in France, 
spoke fluent French, and her final 
resting place is the American Ce-
metery in Versailles. Were she alive 
today, might she rejoice in its eter-
nal and irrepressible freshness?  ■
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viitoruL medierii… ca institu-
tie a unei societati dezvoLtate

d esi MEDIEREA este un do-
meniu aparut si dezvoltat 
odata cu civilizatia, dupa mii 

de ani este, RELATIV, necunoscut.
… „ Istoricii ii situeaza aparitia in 

perioada comertului fenician. Prac-
ticile din Grecia Antica si din Roma 
Antica au adus un inteles adecvat 
termenului de “mediere”.

Romanii au folosit mai multe 
denumiri pentru persoanele care 
se ocupau de acest proces, precum: 
medium, interpolator, conciliator, 
interlocutor, iar, in final, mediator.

In Evul Mediu, in unele tari prac-
tica de mediere a fost interzisa, iar 
in altele putea fi realizata doar de 
catre autoritatile centrale. In anu-
mite culturi, mediatorul era consi-
derat o persoana sacra, ce merita un 
respect deosebit, iar medierea mo-
derna a aparut in SUA la inceputul 
anilor ’70… „ scrie Alina Gorghiu 
intr-un articol in care se pledeaza 
pentru solutionarea conflictelor 
prin aceasta cale sau cum vreti s-o 
numiti dvs. – cititorii cunoscatori 
ai domeniului – metoda, profesie, 
mijloc…etc.

 Am facut aceasta introducere 
pentru a pune in valoare stadiul ac-
tual al acestei profesii in societatea 
noastra.

 Este unul din cele mai conve-
nabile, utile si civilizate mijloace 
de abordare si stingere a conflicte-
lor , indiferent de natura lor si care 
asigura mentinerea unui nivel su-
perior de comunicare (va rog cititi 

– normal) pentru ca partile isi pot 
transmite punctul de vedere despre 
cauza neintelegerii intr-un mod 
care permite clarificarea discordan-
telor, punerea de acord a opiniilor 
diferite dintr-un conflict ( fie el si 
aparent)

Medierea este calea prin care se 
asigura comunicarea decenta, clari-
ficarea neconcordantelor de opinii, 
acceptarea unor puncte de vedere 
straine de personalitatea uneia sau 
alteia din partile implicate intr-un 
conflict sau intr-o disputa.

Altfel spus, MEDIEREA este 
mijlocul de asigurare a unui climat 
social decent, superior, favorabil 
progresului, ideilor de concurenta 
loiala, capacitatii de comunicare 
a omului modern,contemporan – 
supus unei diversitati de presiuni 
economice-sociale-politice-infor-
matice-etnice…etc.

Medierea este calea de comuni-
care intre o diversitate de tempera-
mente, profesii, personalitati, varste, 
interese care nu isi gasesc un punct 
comun, un limbaj comun, intre care 
exista neconcordante aparente sau 
de fond si are drept scop „netezirea” 
cailor de comunicare, de stabilire a 
unor relatii decente, pertinente, de 

comunicare si convietuire decenta 
si de acceptarea modului de gandi-
re si de existenta al unor persoane 
care se considera oponente sau pre-
judiciate in interesele personale sau 
de familie sau sociale sau profesio-
nale… etc…. (cu conditia de a nu 
prejudicia climatul social, moral).

De aceea revin la o idee – afirma-
ta timid si neexplicata – aceea de 
institutionalizare a medierii.

Institutionalizarea medierii in-
seamna – in opinia mea – intro-
ducerea acesteia in nomenclatorul 
profesiilor necesare si utile la nive-
lul tuturor institutiilor publice, in 
sensul asigurarii functiei de me-
diator in nomenclator si ocuparea 
acesteia de persoana special pre-
gatita si responsabila in relatia pu-
blica si in comunicarea de calitate, 
instruita, decenta, respectata si cu-
noscuta ca fiind un om de calitate 
atat intre membrii comunitatii cat 
si de reprezentantii institutiei.

Avand drept scop culegerea co-
recta si pertinenta a mesajului si 
nevoii cetateanului, mediatorul 
are rolul de a transmite masajul/
nemultumirea/reclamatia acestuia 
catre autoritatea competenta si/sau 

– dupa caz – informarea petentului 
cu limitele institutiei, pentru a in-
telege competentele si caile legale 
de actiune – conform legii ( a nu 
se confunda cu serviciul de relatii 
publice al carui scop este de a pune 
in valoare doar competentele legale 
ale institutiei – fara a tine seama de 
nevoile individuale, specifice – fie-
carui contribuabil, etnie, comuni-
tate, etc)

Un alt rol al mediatorului institu-
tiei – ar putea fi acela de a gestiona 
(in interiorul structurii) relatiile 
ierarhice sau dintre diverse com-
partimente, alte structuri interne si 
de a asigura gestionarea si stingerea 
unor conflicte incipiente – de mun-
ca, profesionale, etc. astfel incat sa 
nu se mai ajunga la stari de conflict 
intre angajat si institutie, putandu-
se rezolva (prin regulamentul in-
tern, prin forme pertinente si legale 
fara a mai fi nevoie de existenta sau 
invocarea unui conflict acut in in-
stitutie – care gebereaza disfunctii 
si deteriorare imagine, precum si 
alte consecinte.

In limbajul cadru – inseamna 
intermediere fie in interiorul in-
stitutiei, fie intre contribuabil si 
institutie, in limitele legii (merita 
subliniat – in acest context – dife-
renta dintre functia de mediator si 
functia de consilier juridic) precum 
si obligatia de a pune in valoare so-
lutiile – propuse de parti astfel, in-
cat sa duca la stingerea conflictului-
disputei-nemultumirilor…

Acesta (mediatorul institutiei), ca 

future of mediation… as insti-
tution of a deveLoped society

a lthough mediation is a field 
that emerged and developed 
at the same time with civili-

zation, thousands of years later it is 
rather unknown.

Historians locate its appear-
ance during the Phoenician trade. 
Practices of Ancient Greece and 
Ancient Rome brought a proper 
understanding of the term "me-
diation." The Romans used several 
names for people who dealt with 
this process, such as medium, in-
terpolator, conciliator, interlocutor, 
and finally mediator.

In the Middle Ages, in some 
countries the practice of media-
tion was prohibited, and in others 
could only be achieved by central 
authorities. In certain cultures, the 
mediator was considered a sacred 
person, who deserved great respect. 
Modern mediation appeared in the 
U.S. in the early '70s ..." writes Alina 
Gorghiu in an article which advo-
cates for conflict resolution through 
this way or whatever you want to 
call it – you, readers who know the 
field – method, profession, means 
... etc.

I made this introduction to 
highlight the current stage of 
the profession in our society. 
 It is one of the most convenient, 
useful and civilized means to ad-
dress and terminate conflicts, re-
gardless of their nature and which 
ensures the preservation of a high-
er level of communication (please 
read – normal) because the parties 
are able to transmit their stand-
points about the cause of misun-
derstanding, in a way that clarifies 
inconsistencies, different opinions 
in a conflict (even apparent). Me-
diation is a way to ensure decent 
communication, clarify inconsist-
encies of opinions, to accept differ-
ent standpoints of the personalities 
involved in a conflict or dispute. 
 In other words, mediation is a 
means of ensuring a decent social, 
superior, favorable to progress 
environment, ideas of fair com-
petition, communication capacity 
of modern, contemporary man – 
subject to economic, social, politi-
cal, ethnic pressures etc.

Mediation is the way to com-
municate in a variety of tempera-
ments, occupations, personalities, 
ages, interests that can not find a 
common point, a common lan-
guage as there are apparent or sub-
stantive disagreements and aims at 

"smoothing" the ways of communi-
cation, of establishing decent rela-
tions, relevant communication and 
decent cohabitation relations and 
acceptance of the way of thinking 
and existence of people who con-

sider themselves opposing or dam-
aged in their personal, family, so-
cial or professional interests ... etc 
.... (provided no harm is brought to 
the social, moral climate).

Therefore I return to an idea – 
shyly affirmed and unexplained – 
that is, the institutionalization of 
mediation. Institutionalization of 
mediation means – in my opinion 

– introducing it in the classifica-
tion of professions necessary and 
useful in all public institutions, 
in order to ensure the function of 
mediator in the job classification 
and its occupation by a person 
specially trained and responsible 
in the public relation and qualita-
tive, trained, decent, communica-
tion, respected and known as a 
qualities person both among the 
community members and the rep-
resentatives of the institution.

Focused on the accurate and 
relevant collection of citizen’s mes-
sages and needs, the mediator has 
the role to transmit the massage / 
dissatisfaction / complaint to the 
competent authorities and / or – 
depending on the case – the infor-
mation of the complainant within 
the limits of the institution, in 
order to understand the skills and 
legal ways of action – according 
to the law (do not confuse it with 
the public relations service, whose 
purpose is to emphasize only the 
legal powers of the institutions – 
without taking into account the 
individual, specific needs – of each 
taxpayer, ethnicity, community, 
etc.)

Another role of the institu-
tion mediator – could be that of 
managing (inside the structure) 
the hierarchical relationships or 
relations between various depart-
ments, other internal structures 
and of managing and settling early 
conflicts – work, professional con-
flicts, etc.. in order to avoid the 
conflicts between the employee 
and the institution, with the possi-
bility to solve them through inter-
nal regulations, through pertinent 
and legal means, without creating 
a conflict that generates malfunc-
tions and image deterioration.

In framework language – it 
means inter – mediation either 
within the institution or between 
taxpayers and the institution, un-
der the limits of the law (it is worth 
stressing – in this context – the 
difference between the position 
of a mediator and a legal counsel 
position) and the duty to high-
light the solutions – proposed by 
the parties such as to lead to the 
termination of the conflict, dis-
pute, settlement, complaints ... 
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un specialist in relatia de intelegere 
si comunicare generala precum si 
ca specialist in zona publica unde 
functioneaza, va avea capacitatea 
de a prelua esenta nevoii cetatea-
nului, a contribuabilului in general 
(includem si persoanele juridice) o 
va exprima in relatia cu serviciul/
compartimentul competent al in-
stitutiei publice si va putea, astfel, 
asigura atat comunicarea cat si cu-
noasterea problemelor deosebite, 
dificile.

Rolul esential al mediatorului –ar 
fi acela de a gestiona si stinge con-
flictele, disputele, neconcordantele 
in comunicare, in intelegerea sau 
aplicarea legii, in relatiile din inte-
riorul unei structuri profesionale, a 
unei structuri legale…etc. precum 
si de a evidentia cauzele starilor de 
nemultumire, de conflicte, de neco-
municare, etc.

Altfel spus – mediatorul instituti-
ei publice este persoana care poate 
asigura o comunicare decenta, o 
gestionare a comportamentelor si 
atitudinilor publice si in interesul 
tuturor partenerilor situatiei date 
(in special – in relatia institutie – 
cetatean).

In opinia mea – aceasta forma a 
medierii – poate sa dezvolte consti-
ent si pertinent, medierea – ca insti-
tutie distincta.

As face o comparatie (doar in 
ideea similitudinii efectelor) cu 
functia de consilier juridic.

Asa cum acesta din urma are 
datoria si obligatia morala de a ve-
ghea la respectarea rigorilor legii 
si trebuie sa fie impartial in aceas-
ta calitate, asa, mediatorul ar avea 
datoria si obligatia morala de a 
sesiza incoerenta comunicarii sau 
dificultatile de acest tip, a relatiei de 
preluare si prelucrare a problemei/ 
nemultumirii/reclamatiei in asa 
maniera incat sa asigure comunica-
rea si transmiterea mesajului clar si 
in concordanta cu interesul public 
si coroborat cu interesul persoanei 
fizice/juridice solicitante nemultu-
mite, insa, interesate in solutiona-
rea legala a interesului exprimat.

Altfel spus: „Medierea, intr-un 
cadru mai larg, poate insemna pre-
venirea conflictelor sau dezvoltarea 
mecanismelor de adresare a aces-
tora, dupa cum apar.” (Alina Gor-
ghiu) la nivelul oricarei structuri 
sociale sau profesionale.

Mai sper ca MEDIEREA poate 
sa devina o profesie reala, agreata si 
utila comunitatilor – indiferent de 
structura, conotatie politica, etnica, 
sociala, s.a.m.d.  ■

Stefania Saradici
Mediator, Adjud

The institution mediator as a spe-
cialist in the understanding and 
general communication, as well 
as a specialist in the public area 
where he/she works, will be able 
to takeover the essence of the need 
expressed by citizens, taxpayers 
in general (legal entities also) and 
express it within the competent 
service / department of the public 
institution and therefore he/she 
will be able to provide both com-
munication and knowledge of the 
special , difficult problems.

The essential role of the mediator 
would be to manage and terminate 
conflicts, disputes, inconsistencies 
in communication within profes-
sional, legal structures... etc.. and to 
highlight the causes of the discon-
tent, conflict, non-communication, 
etc.

In other words – the mediator 
of public institution is the person 
who can provide decent commu-
nication, a management of public 
behavior and attitudes, in the in-
terests of all partners involved in 
the situation (in particular – in the 
institution – citizen relation ).

In my opinion, this form of me-
diation can appropriately develop 
mediation as distinct institution. 
I would like to make a comparison 
(only for the idea of   similarity ef-

fects) with a legal advisor position. 
As the latter has the duty and 
moral obligation to ensure com-
pliance with the rigors of the law 
and must be impartial in this ca-
pacity, the mediator also has the 
duty and moral obligation to sig-
nal the incoherency of communi-
cation or difficulties of this type, 
the relationship of taking over and 
processing the problem / dissatis-
faction / complaint in such a way 
as to ensure communication and 
transmission of a clear message 
and consistent with public interest 
and in connection with the inter-
est of the dissatisfied individual 
/ legal entity, however, interested 
in legal resolution of the interest 
expressed.

In other words: "Mediation, 
in a broader context, can mean 
conflict prevention of conflicts 
or development of mechanisms 
to address them, as they appear." 
(Alina Gorghiu) at the level of any 
social or professional structure. 
 I also hope that mediation could 
become a real profession, agreed 
and useful to communities – re-
gardless of structure, political, eth-
nic, social connotations, etc. ■

 
Stefania Saradici

Mediator, Adjud

medierea ca artă a vindecării
o conversatie intre Linda 
Lazarus si danieL benor

p e 21 şi 26 iulie 2005, Linda La-
zarus, editor pe probleme de 
spiritualitate în cadrul Media-

te.Com, l-a intervievat pr Dr. Benor 
despre relaţiile dintre pacificare şi 
vindecare.

Linda Lazarus (LL): Sunteţi bine 
cunoscut pentru munca dumnea-
voastră care implică vindecarea. Vă 
rog să-mi spuneţi despre aceastã 
preocupare.

Dr. Daniel Benor (DB): Formarea 
mea este în psihologie, medicinã, 
psihiatrie şi cercetare. Am explo-
rat, de asemenea, un spectru de 
abordãri privind auto-vindecarea 
şi bioenergia. Am ajuns să realizez 
că oamenii au mai multe nivele la 
care vindecarea poate apãrea. Şi 
am ajuns să mă refer la propria-mi 
persoanã ca un vindecãtor holistic – 
ceea ce inseamnã ca ajut persoanele 
cu probleme ale corpului, legate de 
emoţii, minte, relaţii cu alte persoa-
ne şi mediu, precum şi cu viaţa lor 
spirituală.

LL: Ce este vindecarea? 
DB: Cuvântul "vindecare" vine de la 
cuvântul german "haelen" – a face 
un întreg. Deci, vindecarea îi ajută 
pe oameni să găsească acele părţi 
din ei înşişi care pot restaura inte-

gritate în viaţa lor.
LL: Cum funcţioneazã vindeca-

rea?
DB: Vindecãtorii lucreazã pe 

mai multe nivele diferite. De exem-
plu, chirurgii şi chiropracticienii se 
concentreazã pe vindecarea corpu-
lui fizic. Vindecarea poate apărea, 
de asemenea, la nivelul minţii sau 
al emoţiilor prin intermediul inter-
venţiilor psihologice. De exemplu, 
o persoană care a avut o relaţie 
abuzivã cu un părinte, soţ sau anga-
jator ar putea avea dificultăţi în afir-
marea nevoilor şi drepturilor sale la 
locul de muncă sau în relaţiile de 
mai târziu. Deci, în această situaţie, 
un vindecãtor l-ar ajuta pe individ 
sã se reîntoarcã la deplinãtate, aju-
tând la ştergerea cicatricilor create 
de traume vechi.

LL: După cum ştiţi, acesta este 
un interviu pentru Mediate.Com şi 
majoritatea oamenilor care vor citi 
acest interviu vor fi mediatori. Aţi 
mediat vreodatã?

DB: Da, fac mediere în terapia de 
familie şi, de asemenea, mediez în 
spitalele şi clinicile în care lucrez.

LL: În opinia dumneavoastră, 
în plus faţă de vindecarea per-
soanelor, este posibilã vindecarea 
relaţiilor dintre oameni – pen-
tru a-i ajuta să treacă de la un loc 

mediation as a heaLing art:
a conversation with danieL 
benor, m.d. by Linda Lazarus

o n July 21 and 26, 2005, Lin-
da Lazarus, the Spirituality 
Editor of Mediate.Com, in-

terviewed Dr. Benor about the re-
lationships between peacemaking 
and healing.

Linda Lazarus (LL): You are well 
known for your work involving heal-
ing. Please tell me about that work. 
Dr. Daniel Benor (DB): My train-
ing is in psychology, medicine, psy-
chiatry and research. I have also 
explored a spectrum of self-healing 
and bioenergy healing approaches. 
What I have come to realize is that 
people have many levels on which 
healing can occur. And I have come 
to refer to myself as a wholistic 
healer – meaning that I help people 
with problems of body, emotions, 
mind, relationships with other peo-
ple and the environment as well as 
with their spiritual life.

LL: What is healing?
DB: The word “healing” comes 

from the German word “haelen”– to 
make whole. So healing helps people 
find those parts of themselves that 
can restore wholeness in their lives.

LL: How does healing work? 
DB: Healers work on many differ-
ent levels. For example, surgeons 

and chiropractors focus on heal-
ing the physical body. Healing can 
also occur at the level of mind or 
emotion through psychological in-
terventions. For example, a person 
who has had an abusive relation-
ship with a parent, spouse or em-
ployer may have difficulty asserting 
his or her needs and rights in the 
workplace or in later relationships. 
So, in that situation, a healer would 
help the individual return to whole-
ness by helping to clear the dross 
and the scars created by the old 
trauma.

LL: As you know, this is an in-
terview for Mediate.Com and 
most of the people who will be 
reading this interview will be me-
diators. Have you ever mediated? 
DB: Yes, I do mediation in fam-
ily therapy and also mediate in the 
hospitals and clinics where I work.

LL: In your view, in addition to 
healing individuals, is it possible to 
heal relationships between people 

– to help them move from a place 
of conflict to one of cooperation? 
DB: Absolutely. Healers can work 
on more than one person at a time. 
A healer may work on a couple, a 
family, an institution, or a large 
group of people. In family therapy, 
I often have warring parties come 



medierea, tehnică şi artă

18

de conflict la unul de cooperare? 
DB: Absolut. Vindecãtorii pot lucra 
pe mai multe persoane în acelaşi 
timp. Un vindecãtor poate lucra pe 
un cuplu, o familie, o instituţie sau 
un grup mare de oameni. În terapia 
de familie, adesea întâlnesc părţi 
aflate în conflict de ani de zile. Ei îşi 
ştiu reciproc punctele slabe şi tind 
să continue, pentru că trăiesc în re-
laţii intime în cadrul familiei şi se 
simt blocaţi în aceste relaţii. Ei simt 
că nu doress, sau nu pot, pleca din 
motive economice, religioase sau 
morale, dar sunt profund nemul-
ţumiţi de relaţie. Modelele lor de 
comportament sunt oribile, deoa-
rece acestea au fost stabilite în ani 
de relaţii intime. Şi este extrem de 
dificil să-i faci să se schimbe, dar de 
multe ori o fac.

LL: Deci, consideraţi medierea o 
artă a vindecãrii?

DB: Da. Absolut.
LL: Cum vindecã un mediator 

relaţiile dintre oameni?
DB: Existã o serie de abor-

dări pentru vindecarea relaţiilor 
în conflict. În primul rând, este 
importantã existenţa unui spaţiu 
neutru în care oamenii sã se simtă 
în siguranţă şi sã poatã recunoaşte 
conflicte mai vechi, pentru a putea 
discuta alte probleme. Deseori, oa-
menii sunt răniţi şi furioşi şi rãmân 
blocaţi in trecut. Ca urmare, ei sunt 
în imposibilitatea de a fi prezenţi în 
momentul de faţă, unde există un 
potenţial pentru vindecarea relaţi-
ei. Este chiar mai greu pentru ei să 
se uite la un viitor diferit, deoarece 
sunt atât de blocaţi în durerea şi 
furia din trecut. Prin crearea unui 
spaţiu neutru, mediatorul invită 
participanţii să interacţioneze într-
un mod diferit, cum ar fi menţi-
nerea unui dialog respectuos. De 
multe ori, oamenii ţipã unii la alţii 
pentru cã se simt neauziţi. Deci, 
lãsaţi fiecare parte sã vorbeascã şi sã 
spunã tot ce doreşte, fără a-i între-
rupe şi apoi verificaţi dacă cealaltă 
persoană a auzit corect ceea ce s-a 
spus. Atunci când toate părţile au 
vorbit şi s-au fãcut auzite, atmosfe-
ra de multe ori se schimbă în mod 
dramatic. Deci, uşile pot fi deschise 
doar prin a permite oamenilor sã 
spunã ce-i frãmântã.

Mediatorul poate servi şi ca 
model pentru părţile implicate în 
conflict. În cazul în care mediatorul 
poate demonstra un comportament 
imparţial şi iubitor cu alte persoa-
ne, părţile îl pot copia şi utiliza în 
relaţiile lor. Prin aducerea părţi-
lor împreună în aceeaşi cameră şi 
menţinerea unei atmosfere calme, 
mediatorul poate oferi acestor oa-
meni o oportunitate de a vedea 
cealaltã persoanã într-o lumină 
care nu este negativã, o lumină 
care este potenţial vindecãtoare, 
deoarece este pozitivã în naturã. 
De asemenea, este important pen-
tru mediator sã înveţe să priveascã 

mai departe de furie, pentru a ve-
dea trauma care îi face pe oameni 
să fie mânioşi. Mediatorul trebuie 
să mai ştie că este posibil sã calme-
ze durerea şi furia. Dacă mediatorul 
crede că este posibil să se renunţe 
la furie şi poate aduce vindecare, 
este în măsură să inducã speranţã 
persoanelor implicate în procesul 
de mediere.

LL: Ce poate face un mediator 
pentru a-şi dezvolta abilităţile de 
vindecare? Ce măsuri practice pot 
fi luate?

DB: Aceste întrebări sunt exce-
lente. Primul lucru pe care un medi-
ator trebuie să – l facã este să şteargã 

vasul prin care curge vindecarea. 
Mediatorul trebuie să găsească un 
loc de iubire, vindecare şi acceptare 
cu sine, practica fiind în acest spaţiu 
atunci când este singur sau cu alte 
persoane. Pentru a face acest lucru, 
este necesar să te linişteşti – aşadar 
meditaţia şi rugăciunea sunt cu ade-
vărat utile. Meditaţia şi rugăciunea 
ajutã, de asemenea, mediatorul sã-
şi dezvolte disciplina necesarã pen-
tru a-şi controla gândurile şi emo-
ţiile în timpul unei medieri, astfel 
încât sã fie în măsură să se concen-
treze pe menţinerea unei intenţii de 
vindecare şi menţinerea interacţiu-
nilor de vindecare. Meditaţia şi ru-
găciunea, sunt şi instrumente utile 
pentru dezvoltarea detaşãrii, pentru 
a nu fi tentaţi sã ţinem partea cuiva 
într-o dispută mediată. ■

Dr. Benor poate fi contactat 
prin email la: DB@WholisticHealin-
gResearch.com.

Linda Lazarus este mediator, 
trainer şi avocat în practica privatã 
din cadrul Districtului Colum-
bia. Dna. Lazarus apare în cea mai 
recentã ediţie a Who's Who în Drep-
tul American şi predã de asemenea 
yoga, qigong şi meditaţia la Gold's 
Gym.

— sursa: www.mediate.com —

in who have been embattled for 
years. They know each other’s weak 
points and tend to harp on them 
because they live in intimate re-
lationships within the family and 
they feel locked into these relation-
ships. They feel that they do not 
want to, or cannot, leave because of 
economic, religious, or moral rea-
sons, but they are deeply unhappy 
with the relationship. Their pat-
terns of behavior are horrendous 
because they have been established 
over years of intimate relationships. 
And it is tremendously challenging 
to get them to change, but they of-
ten do.

LL: So do you consider me-
diation to be a healing art? 
DB: Yes. Absolutely.

LL: How does a mediator heal 
relationships between people? 
DB: There are a number of ap-
proaches for healing conflicted re-
lationships. First, it is important to 
have a neutral space in which peo-
ple feel safe and can acknowledge 
previous conflicts and also discuss 
other matters. Oftentimes, people 
are hurt and angry and get stuck 
in the past. As a result, they are 
unable to stay in the present mo-
ment where there is a potential for 
healing the relationship. It is even 
harder for them to look at a differ-
ent future because they are so stuck 
in the hurts and the angers of the 
past. By creating a neutral space, 
the mediator invites the partici-
pants to interact in a different way, 
such as by maintaining a respectful 
dialogue. Many times, people are 
shouting at each other because they 
feel unheard themselves. So, I allow 
each of the parties to speak and to 
have their full say without interrup-
tion and then check that the other 
person has correctly heard what 
was said. When all the parties have 
spoken and been heard, the atmos-
phere often changes dramatically. 
So doorways may be opened just by 

allowing people to state where they 
are coming from.

A mediator can also serve as a 
model for the parties involved in 
the conflict. If a mediator can dem-
onstrate a dispassionate and loving 
way of being with other people, the 
parties can copy that conduct and 
use it in their relationships. By 
bringing the parties together in the 
same room and maintaining a calm 
atmosphere, the mediator may be 
giving these people an opportunity 
to see the other person in a light 
that is not negative, a light that is 
potentially a healing light because 
it is positive in nature.

It is also impor-
tant for a mediator to 
learn to look behind 
anger to see the hurt 
that leads people to 
be angry. A mediator 
must also know that 
it is possible to relieve 
the hurt and relieve 
the anger. If a me-
diator believes that it 
is possible to let go 
of anger and bring 
about healing, he or 
she is able to invoke 
hope in the people in-
volved in the media-
tion process.

LL: What can 
a mediator do to 
develop his or her 
healing abilities? 
What practical 
steps can be taken? 

DB: Those are excellent questions. 
The first thing that a mediator must 
do is to clear the vessel through 
which the healing flows. A media-
tor must find a place of love, heal-
ing and acceptance within herself 
or himself, and practice being in 
that space when alone and with 
other people. To do that, it is nec-
essary to quiet oneself – so medita-
tion and prayer are really helpful. 
Meditation and prayer also help 
a mediator to develop the disci-
pline needed to control his or her 
thoughts and emotions during a 
mediation so that he or she is able 
to focus on holding a healing intent 
and maintaining healing interac-
tions. Meditation and prayer are 
also useful tools for developing de-
tachment and not being tempted to 
take sides in a mediated dispute. ■

Dr. Benor may be reached by 
sending an e-mail message to: DB@
WholisticHealingResearch.com

Linda Lazarus is a mediator, 
trainer and lawyer in private prac-
tice in the District of Columbia. Ms. 
Lazarus is listed in the most recent 
edition of Who's Who in American 
Law and also teaches yoga, qigong 
and meditation at Gold's Gym.

— source: www.mediate.com —
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dificuLtati in mediere 
cand esueaza medierea?

dificuLtati proceduraLe si 
situatii deosebite

m edierea functioneaza in 
peste 85% din cazuri, potri-
vit statisticilor americane1. 

De cele mai multe ori medierea este 
“ultima sansa” a partilor de a ajunge 
la o intelegere amiabila, cu costuri 
reduse. Atata timp cat partile sunt 
dispuse sa negocieze, atunci medi-
erea poate eficientiza acest proces. 
Iar daca negocierea este in impas, 
medierea poate oferi solutii creative 
pentru a trece peste ele.

Exista insa si momente cand me-
dierea esueaza, fie din cauza naturii 
conflictului nepotrivit pentru me-
diere, fie pentru ca mediatorul se 
confrunta cu dificultati pe care nu le 
poate transforma in solutii positive.

De multe ori esecul este cauzat 
de probleme procedurale precum
•	 cunostintele insuficiente ale 

partilor despre conflictul pentru 
care se afla in mediere,

•	 lipsa de putere de decizie a uneia 
dintre partile aflate la masa me-
dierii,

•	 un comportament agresiv verbal 
sau fizic al partilor si pe care me-
diatorul nu-l poate canalize spre 
o solutie avantajoasa acceptata 
de ambele parti
Alteori, partile nu vin la masa 

medierii in buna credinta si nu sunt 
dispuse cu adevarat sa faca compro-
misuri pentru a ajunge la o situatie 

“win-win”. In astfel de cazuri, instan-
ta de judecata este cadrul potrivita 
pentru rezolvare.

dificuLtatiLe mediatoruLui
Chiar si in timpul medierilor de 

succes, mediatorii se pot lovi de 
momente dificile. In ciuda faptului 
ca cele doua parti se afla la masa 
medierii si doresc rezolvarea situ-
atiei, mediatorul se poate lovi de 
imposibilitatea de crea o relatie cu 
sau intre parti.

Iata cateva motive pentru care 
medierea poate esua:

1. incapacitatea mediatorului 
de a stabili de la inceput tonul 
calm, de incredere, respect si con-
fidentialitate.

Trebuie sa tinem cont de faptul 
ca partile vin la mediator dupa o 
perioada de tensionare si suspiciu-
ne unele fata de celelalte. Partile vor 
raspunde pozitiv la tonul calm si 
respectuos al mediatorului.

Inca de la prima intalnire, medi-
atorul trebuie sa sublinieze carac-
terul confidential al procesului de 
mediere, ca o distinctie majora fata 
de instanta de judecata. De atlfel, 
legea prevede acest aspect, iar ne-
respectarea acestui principiu fun-
damental poate duce la pierderea 

1 http://www.adrr.com/adr1/essayc.htm

dreptului sau de libera practica.
Unul dintre aspectele pe care 

mediatorul trebuie sa le aminteasca 
este faptul ca la sfarsitul procesului 
de mediere, va distruge toate noti-
tele pe care si le face pe parcursul 
sesiunilor commune si separate.

2. incapacitatea mediatorului 
de a asigura si dovedi partilor 
neutralitatea si impartialitatea, 
stirbind astfel increderea pe care 
acestea ar trebui sa i-o acorde.

Mediatorul se poate afla in situa-
tia dificila de a fi acuzat de una din-
tre parti de partinire sau de o mai 
mare simpatie pentru cealalta parte.

Inainte de a fi mediator, el este 
om, supus erorilor si emiterii de ju-
decati despre partile si situatiile in 

care se afla. Este aproape imposibil 
sa nu isi formeze o parere despre 
situatia mediate; el poate ramane 
totusi impartial si neutru, alegand 
sa nu vorbeasca si sa nu aplice cele 
gandite. Ramanand in continuare 
neutru si impartial, el incurajeaza 
partile sa negocieze direct. In mo-
mentul in care partile sunt direct 
implicate in procesul decizional, 
ele sunt primele care vor reactio-
na daca mediatorul se lasa prins in 
capcana impunerii unei solutii.

3. esuarea mediatorului in a 
explica pe intelesul partilor toti 
termenii procedurii, pentru a le 
inlatura orice semne de intrebare 
partilor aflate in mediere

Mediatorul trebuie sa se asigure 
ca a expus clar si pe intelesul parti-
lor toate elementele specifice medi-
erii. Astfel, partile sunt deschise si 
pregatite pentru intreaga procedura.

De asemenea un rezumat defi-
citar al situatiilor expuse de parti 
poate constitui o piedica in soluti-
onarea situatiei. Acelasi lucru este 
valabil si in cazul in care mediato-
rul pune intrebari fara un rationa-
ment specific, care nu ajuta partile 
sa-si exprime nevoile si emotiile, sa 
dea dovada de empatie si sa gaseas-
ca solutii alternative pentru rezol-
varea situatiei.

difficuLties in mediation 
when does mediation faiL?

proceduraL difficuLties and 
speciaL situations

m ediation works in over 
85% of cases, according to 
U.S. statistics.1 Most of the 

time, mediation is the "last chance" 
of the parties to reach an amicable 
settlement, at low cost. As long as 
the parties are willing to negotiate, 
then mediation can streamline the 
process. And if the negotiation is in 
deadlocks, mediation can offer cre-
ative solutions to overcome them. 
There are also times when me-
diation fails, either because of 
the nature of the conflict unsuit-
able for mediation, either be-
cause the mediator is confronted 
with difficulties that he/she can-

not turn into positive solutions. 
Often failure is caused by proce-
dural problems such as:
•	 Insufficient knowledge of the 

parties about the conflict for 
which they mediate,

•	 Lack of decision-making power 
of one of the parties at the me-
diation table,

•	 Verbally or physically aggressive 
behaviour of the parties, that the 
mediator cannot channel it into 
a win-win solution for both sides.
Other times, the parties do not 

come to the mediation table in 
good faith and are not really willing 
to compromise to reach a "win-win" 
situation. In such cases, the court of 
law is appropriate for resolution.

mediator’s difficuLties
Even during a successful me-

diation, mediators can come across 
difficult times. Despite the fact that 
the two parties sit at the mediation 
table and want to solve the situa-
tion, the mediator might find him/
herself in the impossibility of creat-
ing a relationship with or between 
the parties.

Here are some reasons why me-
diation may fail:

1. Mediator’s inability to estab-
1 http://www.adrr.com/adr1/essayc.htm

lish from the beginning the calm, 
confidence, respect and confiden-
tiality tone.

We have to keep in mind that the 
parties come to mediation after a 
period of tensions and suspicions 
for one another. Parties will re-
spond positively to the calm and 
respectful tone of the mediator. 
Right from the first meeting, the 
mediator should emphasize the 
confidentiality of the mediation 
process as a major distinction from 
the court. In fact, the law requires 
this, and the failure to obey this 
fundamental principle may lead 
to losing the free practice right. 
One of the issues the mediator has 
to mention is that at the end of the 
mediation he/she would destroy all 
notes taken during separate and 
joint sessions.

2. Mediator’s incapacity to en-
sure and prove neutrality and 
impartiality to the parties, thus 
harming the confidence hey 
should have

The mediator may be in the dif-
ficult situation of being accused by 
one of the parties of bias or of greater 
sympathy showed to the other party. 
Before being a mediator, he/she 
is human, subject to errors and 
issuing judgments about the par-
ties and situations they are in. It's 
almost impossible not to form an 
opinion about the situations medi-
ated; however he/she can still re-
main impartial and neutral, choos-
ing not to speak and not to apply 
his/her thoughts. Still remaining 
neutral and impartial, he/she en-
courages the parties to negotiate 
directly. When the parties are di-
rectly involved in decision making 
process, they are the first to react if 
the mediator is trapped into impos-
ing a solution.

3. Mediator’s failure in explain-
ing both parties the meaning of 
all terms within the procedure, in 
order to remove any questions for 
the parties in mediation.

The mediator must ensure that 
he/she presented all the specific 
elements of mediation clearly and 
understandably for both parties. 
Consequently, the parties are open 
and ready for the entire procedure. 
Also, a poor summary of the facts 
presented by the parties might be 
an obstacle in resolving the situa-
tion. The same happens if the me-
diator asks questions without a spe-
cific reasoning, which does not help 
the parties to express needs and 
emotions, to show empathy and 
find alternative solutions to resolve 
the situation.

4. Mediator’s failure in detach-
ing from a legal dialogue may ob-
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4. esuarea mediatorului de a se 
desprinde de un dialog in termeni 
juridici poate impiedica ajunge-
rea la un accord

Multi dintre actualii mediatori 
au studii juridice. In timp ce acest 
lucru este un plus din punct de ve-
dere al familiaritatii cu legislatia in 
vigoare, poate fi si un minus: spre 
deosebire de instanta de judecata, 
medierea este un cadru care incu-
rajeaza dialogul, respectul si pastra-
rea relatiilor dintre parti. Tendinta 
de a vorbi despre legi si norme 
dezumanizeaza si mentine dialo-
gul fragmentat atat de obisnuit in 
salile de judecata. Partea de pathos, 
sentimente si trairi este liantul din-
tre oameni, chiar si in situatiile de 
conflict comerciale. Esuarea me-
diatorului de a accentua mai mult 
umanul si mai putin legea, poate 
crea dificultati si un eventual esec 
al medierii.

5. esuarea mediatorului de a 
renunta la o optiune respinsa de 
catre parti, daca el considera ca 
este cea mai buna solutie.

Mediatorul are rolul de a ajuta 
partile sa analizeze toate aspectele 
si motivele situatiei. Prin intrebari, 
el asista partile sa faca unele schim-
bari sau concesii, lasandu-le totoda-
ta sa ajunga la o intelegere reciproc 
acceptata. Din nou, el trebuie sa-si 
dovedeasca neutralitatea si imparti-
alitatea prin a lasa partile sa ajunga 
la propria intelegere.

Mediatorul poate indruma parti-
le catre un coleg mediator in cazul 
in care constata reticenta acestora 
in ciuda respectarii tuturor pasilor 
procesului de mediere si a ocolirii 
tuturor acestor situatii dificile. ■

Dana Maria Mardare
Mediator

Human Toolkit

struct reaching an agreement
Many of the current mediators 

have legal training. While this is 
a plus in terms of familiarity with 
the law in place, it can also be a mi-
nus: unlike the court, mediation is 
a framework that encourages dia-
logue, respect and preservation of 
relationships between the parties. 
The tendency to talk about laws and 
rules dehumanizes and maintains 
the fragmented dialogue which is 
so common in the courtroom. The 
pathos, feelings and experiences is 
the bond between people, even in 
trade conflict situations. Mediator’s 
failure in emphasizing humanity 
more and law less may create dif-
ficulties and a likely failure of me-
diation.

5. Mediator’s failure to give up 
an option rejected by the parties, 
if he/she sees it as the best solution.

The mediator’s role is to help 

the parties analyze all aspects and 
reasons for the situation. Through 
questions, he/she assists the parties 
to make some changes or conces-
sions, letting them also reach a mu-
tually acceptable agreement. Again, 
he/she must prove neutrality and 
impartiality by allowing the par-
ties to reach their own agreement. 
The mediator may direct the par-
ties to a fellow mediator if he/she 
notices their reluctance despite 
obeying all steps of the mediation 
process and bypassing all these dif-
ficult situations. ■

Dana Maria Mardare
Mediator

Human Toolkit

mediere si confLict*
Analiza conflictului – Sume de dispute (partea a 7-a) 

*Bucureşti, Editura Rotech Pro, 2010, ISBN 978-973-8285-61-3

procedura medierii
Ca şi modalitate de lucru, medi-

erea constă în poziţionarea părţilor 
prezente, de recomandat, faţă în 
faţă iar mediatorul va fi aşezat la o 
distanţă relativ egală faţă de părţi.

Medierea poate avea loc la o 
masă suficient de mare pentru a pu-
tea cuprinde toate părţile prezente 
în aşa fel încât acestea să nu se sim-
tă stighere din cauza spaţiului prea 
mic sau prea mare, dar suficient 
pentru a putea permite mediatoru-
lui să obţină, pentru sine şi pentru 
părţi, intimitatea necesară în cazul 
în care aceasta se impune. Pe tot 
parcursul medierii atât părţile, cât 
şi mediatorul vor simţi nevoia să 
delimiteze spaţiul pe care îl ocupă, 
iar acest lucru trebuie să devină o 
atitudine firească şi nu una strict 
formală, convenţională.

Procedura medierii cuprinde o în-
tâlnire comună, a tuturor părţilor, în 
prezenţa mediatorului, denumită ge-
neric “sesiune comună”, care poate fi 
urmată de întâlniri separate ale păr-
ţilor cu mediatorul în mod alterna-
tiv denumite în continuare “sesiuni 
separate”, după care pot fi intercalate 
sesiuni comune cu sesiuni separate 
până la soluţionarea disputei.

Medierea poate fi abordată şi în 
alte variante care presupun de la 
bun început sesiuni separate care 
pot continua până la închiderea me-
dierii, soldate cu o sesiune comună 
finală sau nu, dar şi o singură sesiune 
comună de la început până la sfârşit.

Stilul adoptat în desfăşurarea 
procedurii de mediere rămâne să 
fie apreciat de mediator raportat la 
atitudinea părţilor şi la gradul de 
cooperare al acestora.

Este recomandat ca toate aceste 
sesiuni să se desfăşoare într-o singură 
unitate de timp de 60-120 de minute.

În timpul sesiunilor separate, 
părţile care aşteaptă pentru a par-
ticipa la sesiunea separată care le 
este destinată, de recomandat, tre-
buie să primeasca o sarcină care 
are drept rol menţinerea acestora 
conectate la procesul medierii.

Mediatorul aduce la cunoştinţa 
părţilor faptul că îşi va lua notiţe care-
l vor ajuta să înţeleagă întreaga situa-
ţie care a dus la naşterea conflictului.

Pe tot parcursul procesului, atmo-
sfera trebuie să fie degajată, aspect 
care le permite părţilor să dezvolte 
opţiuni fără a fi încorsetaţi de reguli 
stricte care nu le permit să-şi canali-
zeze atenţia către problema lor.

mediation and confLict*
Analysis of conflict– Sum of disputes (part 7)

*Bucharest, Rotech Pro Publishing House, 2010, ISBN 978-973-8285-61-3

mediation procedure
As a work method, mediation 

consists in positioning the present 
parties, best recommended, face to 
face and the mediator at a rather 
equal distance to the parties.

Mediation can take place at a ta-
ble large enough to gather all parties 
present so they do not feel awkward 
because of the space too small or 
too big, but enough to allow the me-
diator to obtain, for himself/herself 
and for the parties, the necessary 
privacy, if required. Throughout the 
mediation, both the parties and the 
mediator will feel the need to de-
fine the space they occupy, and this 
must become a natural attitude, not 
a strictly formal, conventional one.

The mediation procedure includes 

a joint meeting of all parties, in the 
presence of the mediator, generically 
called "joint session," which may be 
followed by separate meetings of the 
parties with the mediator, hereinaf-
ter referred to as "separate sessions," 
after which there may be interleaved 
joint and separate sessions until the 
dispute is solved.

Mediation can be approached in 
other variants entailing right from 
the beginning separate sessions 
which can continue until the me-
diation is closed, resulting in a final 
joint session or not, but also one 
joint session from start to finish.

The style adopted during media-
tion is to be decided by the media-
tor in relation to the parties’ attitude 
and their degree of cooperation. It 
is recommended for these sessions 
to take place in a single unit for 60-
120 minutes.

During separate sessions, the 
parties waiting to participate in sep-
arate sessions should be given a task 
aimed at maintaining them con-
nected to the process of mediation.

The mediator informs the parties 
that he/she will take notes that help 
him/her understand the whole situ-
ation which led to the birth of the 
conflict.

Throughout the process, the at-
mosphere should be relaxed, some-
thing that allows the parties develop 
options without being constrained 
by strict rules which do not allow 
them focus on the problem.

The mediator creates a favorable 
atmosphere and keeps it favorable 
to complete mediation, as follows: 
schedules mediation sessions, de-
pending on the parties’ availability.



medierea, tehnică şi artă

23

Mediatorul crează atmosfera şi 
acesta o menţine favorabilă pentru 
a finaliza mediera, astfel:

Stabileşte sesiunile de mediere, 
programând medierea în funcţie de 
disponibilitatea părţilor.

Sesiunea comună

Se întâlneşte în comun cu părţile 
– spaţiul celor trei – pentru consili-
ere:
•	 explică procesul medierii – me-

dierea este o procedură volunta-
ră prin care părţile, în prezenţa 
unui mediator neutru, imparţial 
şi într-o totală confidenţialita-
te, prin soluţiile găsite chiar de 
acestea, vor soluţiona disputa 
născută.

•	 explică scopul medierii – şi anu-
me intenţia mediatorului ca îm-
preună cu părţile să găsească o 
soluţie care aparţine în totalitate 
acestora, fiind găsită de acestea, 
de părţi şi nu de mediator.

•	 ascultă prezentarea/varianta fi-
ecărei părţi, notează elementele 
urmărite de acesta şi încearcă să 
creioneze un tablou de ansamblu.

•	 clarifică poziţiile iniţiale ale păr-
ţilor – clarificarea acestor poziţii 
presupune ca mediatorul să în-
cerce, prin tehnicile aplicate, să 
permită părţilor să prezinte situ-
aţia creată aşa cum fiecare parte 
o percepe. Relatarea datelor de 
către părţi se face în aşa fel încât 

în sesiunea comună partea care 
stă şi ascultă poate interveni în 
vederea completării percepţiei 
opozantului/cealaltă parte, per-
cepţie evident subiectivă. Se ur-
măreşte ca în sesiunea comună 
mediatorul să poate avea o pre-
zentare generală a conflictului, 
pe cât posibil să aibă exprimată 
opţiunea fiecărei părţi.

•	 decide când va trece la sesiunile 
separate, în ce moment al medi-
erii, şi poate solicita acest lucru 
părţilor atunci când medierea 
a ajuns într-un punct inert sau 
când o parte refuză să mai cola-
boreze în prezenţa celeilalte părţi 
sau când, din cauza tonului ridi-
cat al discuţiilor, medierea riscă a 
se închide fără a avea un rezultat 
pozitiv.

•	 decide care parte rămâne în pri-
ma sesiune separată şi hotărăşte 
ce va face partea cealaltă. Decizia 
trebuie luată având în vedere ba-
gajul de informaţii comunicat de 
părţi, posibilitatea, cât şi deschi-
derea părţilor cu privire la dorin-
ţa acestora de a comunica.

Sesiunile separate

Rolul sesiunilor separate îl re-
prezintă posibilitatea mediatoru-
lui de a se apropia de părţi fără ca 
acesta să-şi piardă neutralitatea, dar 
lărgeşte canalul de comunicare cu 
părţile prin simpla creare a cadru-
lui mai restrâns, – spaţiul celor doi 

– şi nu spaţiul celor trei, a;a cum se 
întâmplă în sesiunea comună, me-
diator şi parte.

Rezultatul direct al micşorării 
spaţiului îl constituie recanalizarea 
efortului consumat în a contraar-
gumenta relatările părţii care nu 
mai este prezentă înspre mediator 
şi acest fapt duce la o abundenţă 
de informaţii care trebuie culese de 
acesta în vederea completării tablo-
ului iniţial. Obţinerea de informaţii 
suplimentare poate rezolva sau cla-
rifica dorinţele şi nevoile părţii sau 
poate chiar dezvălui aspecte pe care 
partea a refuzat intenţionat să le 
prezinte, considerând că acestea îl 
dezavantajează sau erau catalogate 

drept atuuri şi puteau fi folosite ca 
argumente finale.

Mediatorul este dator să explice 
părţii realitatea, realitate care poa-
te fi deformată în proiecţia acesteia, 
fiind influenţată de factori care sunt 
externi, raportat la izvorul conflic-
tului şi nu au o legatură directă cu 
acesta. Factorii pot fi determinaţi 
de o scară de evaluare a părţii care 
nu corespunde cu realitatea datelor 
prezente între cele două părţi, de 
deformări intenţionate care sunt re-
zultatul motivaţiilor personale ale 
părţii sau motivaţii ale conexiunilor 
externe, conexiuni legate direct de 
relaţiile sociale/familie, loc de mun-
că, mediu de afaceri, etc.

Realitatea părţii nu corespunde 
întotdeauna cu realitatea opozantu-
lui, şi atunci mediatorul are sarcina 
de a găsi zone de intersecţie non-
conflictuale ale celor două realităţi, 
zone care permit crearea unui canal 
de comunicare.

Joint session

 – He/she meets jointly with the 
parties – the space of the three – for 
counseling:
•	 Explains the process of media-

tion – mediation is a voluntary 
process by which parties, in the 
presence of a neutral, impartial 
mediator and in complete confi-
dentiality, and will settle the dis-
pute occurred through solutions 
they found themselves

•	 Explains the purpose of mediati-
on – namely the intention of the 
mediator, that, together with the 
parties, they will find a solution 
that belongs to them entirely, be-
ing found by them, the parties, 
not by the mediator

•	 Listens to the presentation / ver-
sion of each party, notes items 
and tries to outline a general 
picture

•	 Clarifies the parties’ initial po-
sitions – to clarify this position 
means that the mediator tries, 
through techniques applied, to 
allow the parties present the si-
tuation created as perceived by 
each party. The data is presented 

by the parties is such a way that 
the other party listening may 
intervene in order to complete 
the perception of the opponent/
the other party, an obviously 
subjective perception. The joint 
session’s aim is to offer the me-
diator the chance to get a general 
overview on the conflict, and if 
possible to have the option from 
each party
Decides when to move to sepa-

rate sessions, in what moment 
of mediation, and may request 
it to the parties when mediation 
reached an inert point or one of the 
parties refuses to cooperate in the 
presence of the other party or when, 
due to high tone of discussions, me-
diation is likely to close without a 
positive result

Decides which party remains in 
the first separate session and de-
cides what the other party will do. 
The decision must be made   taking 
into account the information com-
municated by the parties, the possi-
bilities and the parties’ willingness 
to communicate.

Separate sessions

The role of separate sessions con-
sists in the mediator’s possibility to 
get closer to parties without losing 
neutrality, but widens the channel 
of communication with the parties 
by simply creating a smaller frame – 
the space of the two – not the space 
of the three, as happens in the joint 
session, mediator and party.

The direct result of the narrowing 
space is the re-focalization of the 
effort consumed to counter-argue 
the position of the party that is no 
longer present towards the media-
tor and this leads to an abundance 
of information to be collected by 
the mediator in order to complete 
the original painting. Obtaining 
additional information may resolve 
or clarify wishes and needs of the 
party or even reveal aspects that the 
party intentionally refused to pro-
vide, considering it a disadvantage 
or was classified as strengths and 
could be used as final arguments.

The mediator is obliged to ex-
plain the reality to the party, a re-
ality that can be distorted, being 

influenced by external factors, in 
relation to the source of the conflict 
and not directly related to it. These 
factors can be determined by a rat-
ing scale of the party that does not 
match the reality of data presented 
between the two parties, by inten-
tional distortions which are the 
result of party’s personal motiva-
tions or motivations determined by 
external connections, connections 
directly related to social / family, 
work, business relationships.

One party’s reality does not al-
ways match the reality of the op-
ponent, thus the mediator has 
the role of finding non-conflict 
intersection area between the two 
realities, areas that allows crea-
tion of a communication channel. 
Following the description of reality 
by the mediator and the discovery 
of non-conflict intersections, the 
mediator is bound to develop, to-
gether with the party, options that 
seem beneficial to both parties 
and tries to verify whether these 
options have direct consent of the 
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În urma descrierii realităţii de 
către mediator şi a descoperirii de 
către acesta a intersecţiilor non-
conflictuale, acesta este dator să 
dezvolte cu partea opţiuni care par 
avantajoase ambelor părţi şi să în-
cerce să verifice dacă aceste opţiuni 
au acordul nemijlocit al părţii. Ast-
fel, mediatorul prezintă variante de 
opţiuni şi cere acordul părţii în a 
propune aceste variante opozantu-
lui, partea care nu se află în sesiune.

Ca urmare a dezvoltării de va-
riante avantajoase, mediatorul 
încearcă să obţină o poziţie clară 
a părţii în vederea transmiterii că-
tre cealaltă parte. Poziţia se poate 
obţine printr-o rezumare exactă 
a solicitărilor pe care partea le-a 
prezentat şi încercarea de a prinde 
de către mediator scara valorică 
a doleanţelor enumerate de parte. 
Astfel, mediatorul rezumă de mai 
multe ori solicitările părţii, încer-
când de fiecare dată să inverseze 
ordinea solicitărilor formulate de 
parte pentru a realiza importanţa şi 
necesitatea fiecărei cerinţe. În cazul 
în care partea sesizează că cererile 
acesteia nu sunt formulate aşa cum 

ar dori, aceasta va interveni şi va ar-
gumenta de ce consideră că trebuie 
să fie prezentate în ordinea aleasă şi 
nu altfel.

La finalul sesiunii separate medi-
atorul obţine poziţia clară a părţii 
şi, în urmatoarea sesiune separată, 
cu acordul primei părţi, acesta o va 
transmite.

Mediatorul trasează sarcina şi 
pentru această parte, după care in-
tră în sesiune separată cu opozantul.

Sesiunile separate pot fi într-
un număr nelimitat, dar este de 
recomandat ca mediatorul să nu 
abuzeze de acest lucru, aceasta, în 
urma observării existenţei progre-
sului din partea părţilor, va hotărî 
o sesiune comună finală sau inter-
mediară, în funcţie de clarificarea 
dorinţelor şi nevoilor părţilor şi de 
descoperirea zonei de intersecţie a 
acestora.

Chiar dacă medierea nu s-a sol-
dat cu o înţelegere, mediatorul tre-
buie să fie convins că medierea nu 
a eşuat, părţile făcând un progres 
prin simpla poziţie activă a acestora 
şi are datoria de a încuraja.

Sesiunea comună finală

închiderea sesiuniLor de 
mediere

Procedura de mediere se încheie:
•	 prin încheierea unei înţelegeri 

totale;
•	 prin încheierea unei înţelegeri 

parţiale;
•	 prin constatarea, de către media-

tor, că medierea a eşuat;
•	 prin voinţa părţii de a denunţa 

contractul de mediere.

1. înţeLegerea totaLă
În cazul în care se ajunge la o 

înţelegere a părţilor cu privire la 
rezolvarea concretă a disputei lor, 
se va semna un acord în care va fi 
trecut rezultatul la care s-a ajuns 
prin mediere, şi anume condiţiile 
şi aspectele asupra cărora părţile 
au consimţit. Referitor la forma 
pe care trebuie să o îmbrace acest 
acord, arătăm că acesta trebuie 
realizat în scris, nefiind suficientă 
voinţa părţilor neconcretizată în re-
alizarea unui înscris care să certifice 
rezultatul medierii.

Valoarea probantă pe care o are 
un asemenea înscris este aceea dată 
de articolul 1176 Cod Civil care 
priveşte înscrisul ca un contract 
sub semnatură privată încheiat în-
tre părţile medierii, şi anume ,,actul 

sub semnatură privată, recunoscut 
de acela căruia i se opune, sau privit, 
după lege, ca recunoscut, are acelaşi 
efect ca actul autentic, între aceia 
care l-au subscris şi între cei care 
reprezintă drepturile lor.”

Astfel, părţile au posibilitatea 
autentificării acestui înscris la un 
notar public sau să-l supună încu-
viinţării instanţei, în cazul în care 
există un dosar pe rolul instanţei de 
judecată, iar judecătorul va pronun-
ţa, în aceste condiţii, o hotărâre de 
expedient în cuprinsul căreia vor fi 
trecuţi termenii contractului stabi-
lit de către părţi.

Acordul va putea fi realizat de 
către avocaţii părţilor care au rolul 
de a asigura compatibilităţile aces-
tuia cu legile în vigoare, prevenind 
astfel strecurarea unor greşeli care 
ar putea da naştere unor viitoare 
disensiuni, iar, în cazul în care păr-
ţile nu sunt reprezentate de avocaţi, 
mediatorul poate să redacteze el în-
suşi acordul şi să-l supună aprobării 
părţilor, însă, aşa cum am arătat, el 
nu are putere decizională asupra 
părţilor.

2. înţeLegere parţiaLă
Este posibil ca la finalul sesiunii 

de mediere părţile să ajungă la un 

party. Thus, the mediator presents 
variants of options and asks for the 
party’s agreement to propose these 
variants to the opposing party, the 
party not attending the session.

Following the development of 
advantageous variants, the media-
tor tries to obtain a clear position 
from the party to transmit it to the 
other. The position can be obtained 
by summarizing the exact requests 
the party presented and the media-
tor’s attempt to catch the value scale 
of the claims presented by the party. 
Thus, the mediator summarizes the 
requests formulated by the party 
several times, trying each time to 
reverse the order of requests made 
by the party in order to realize the 
importance and necessity of each 
requirement. If the party notices 
that its requirements are not for-
mulated as wished, it will intervene 
and argue why it thinks they should 
be presented in the order chosen, 
not otherwise.

At the end of the separate session, 
the mediator obtains the clear stand 
of the party and in the following 
separate session, he/she will for-
ward it, with the first party’s consent.

The mediator sets the task for 
this party too, afterwards entering 
the separate session with the oppo-
nent party.

The number of the separate ses-
sions can be unlimited, but it is 
recommended that the mediator 
should not abuse this and after ob-
serving the progress from both par-
ties, he/she will decide the final or 
intermediate joint session, depend-
ing on the clarification of parties’ 
wishes and needs and discovery of 
the intersection area.

Even if mediation failed to pro-
duce an agreement, the mediator 
must be convinced that mediation 
has not failed, the parties making 
progress simply by their active po-
sition and has a duty to encourage 
them.

Final joint session

cLosing mediation sessions
The mediation procedure ends:

•	 By concluding a total agreement;
•	 By concluding a partial agree-

ment;
•	 Observation, by the mediator, 

that mediation failed;
•	 By party’s will to denounce the 

mediation agreement.

1. totaL agreement
If the parties reach an agreement 

on effective resolving of their dis-
pute, an agreement will be signed, 
including the outcome of media-
tion, namely the conditions and 
issues on which the parties have 
agreed. Regarding the form of this 
agreement, it’s worth mentioning 
that it has to be done in writing, as 
the parties’ will is not enough to 
certify the result of mediation.

The probative value of such writ-
ten document is given by article 
1176 in the Civil Code which sees 
the document as a contract un-
der private signature concluded 
between the mediation parties, 
namely “the paper under private 
signature has the same effect as 
an authentic document, between 
those who have subscribed and 
those representing their rights." 
Thus, the parties can authenticate 
this document to a notary public or 
submit it to the consent of the court, 
if there is a pending court case and 

the judge will rule, in these circum-
stances, a decision which will con-
tain the contract terms set by the 
parties.

The agreement may be drawn 
up   by parties’ lawyers who are de-
signed to ensure its compatibility 
with the law in place, thus prevent-
ing slipping of mistakes that could 
lead to future disagreements and, 
if the parties are not represented 
by lawyers, the mediator is able to 
draw up the agreement and submit 
it to the parties’ approval, however, 
as noted, it has no power of deci-
sion on the parties.

2. partiaL agreement
It is possible that at the end of the 

mediation session the parties reach 
a consensus only on some aspects 
of the conflict, therefore a partial 
agreement will be signed and will 
include the clauses on which the 
parties have agreed, specifying also 
the areas where parties failed to 
reach an agreement.

The partial agreement has the 
same effect as a total agreement, the 
parties will then have the possibility 
to solve the issues failed in media-
tion through a court of law.

3. mediator’s giving up
In all cases, if one of the funda-

mental principles of mediation is 
violated, namely the mediator’s im-



medierea, tehnică şi artă

25

consens numai cu privire la unele 
aspecte ale conflictului, caz în care 
se va încheia un acord parţial care 
va cuprinde clauzele asupra cărora 
părţile au convenit, specificându-se 
totodată şi aspectele asupra cărora 
părţile nu au reuşit să ajungă la o 
înţelegere.

Acordul parţial are aceleaşi efecte 
ca şi o înţelegere totală, urmând ca 
părţile să aibă ulterior deschisă ca-
lea justiţiei în vederea rezolvării şi a 
aspectelor care nu au fost soluţiona-
te prin mediere.

3.renunţarea de către 
mediator

În toate situaţiile în care se încal-
că unul din principiile fundamen-
tale ale medierii, şi anume obligaţia 
imparţialităţii şi neutralităţii medi-
atorului, acesta este obligat să adu-
că la cunoştinţa părţilor acest lucru, 
iar soarta continuării procedurii de 
mediere va depinde numai de părţi, 
existând astfel trei situaţii posibile:
•	 fie continuarea medierii, situaţie 

în care părţile acordă în continu-
are deplină încredere persoanei 
mediatorului şi-i vor cere acestu-
ia să continue procedura,

•	 fie înlocuirea mediatorului, situ-
aţie dată de pierderea încrederii 
părţilor în mediator, dar care 
totuşi consideră medierea cea 
mai bună soluţie de rezolvare a 
problemei lor, şi continuă astfel 
medierea cu un alt mediator ales 
de pe tabloul mediatorilor,

•	 fie renunţarea la mediere, situa-
ţie dată de pierderea încrederii 
în persoana mediatorului, con-
cretizată în refuzul părţilor de 
a continua procedura, urmând 
a-şi rezolva conflictul la instanţa 
de judecată.
De asemenea, şi mediatorul, prin 

voinţa lui, poate dispune închide-
rea medierii atunci când consideră 
că scopul medierii nu mai poate fi 
atins. Dar acest drept al său nu poa-
te fi folosit discreţionar, deoarece el, 
ca parte în mediere, are obligaţia de 
a depune toate eforturile în vederea 
ajungerii la un rezultat favorabil.

4. denuntarea contractuLui 
de către una dintre părţi

Deoarece medierea este prin de-
finiţie o procedură voluntară, nimic 
nu poate împiedica vreuna dintre 
părţi să denunţe contractul de me-
diere, acest fapt concretizându-se în 
respectarea dreptului de deplină li-
bertate şi autonomie a părţii în ceea 
ce priveşte medierea.

De asemenea, chiar părţile, de 
comun acord, pot decide depunerea 
contractului de mediere la mediator 
şi renunţarea astfel la mediere.

O alta situaţie este atunci când 
una dintre părţi, fără a denunţa 
contractul de mediere, nu se mai 
prezintă la mediere în ziua stabilită 
de comun acord, astfel încât proce-
dura medierii nu se poate realiza. 

Un rol important îi aparţine medi-
atorului, care are obligaţia de a afla 
voinţa reală a părţii care lipseşte şi 
să reprogrameze o nouă sesiune de 
mediere, perioadă în care va con-
tacta partea, şi, dacă va stabili că 
intenţia reală şi exprimată a părţii 
este de a nu participa la mediere, 
va aduce la cunoştinţa părţii care a 
fost prezentă refuzul celeilalte părţi, 
şi, procedând în consecinţă, va în-
chide medierea.

În concluzie, în toate cele patru 
cazuri enumerate, mediatorul este 
obligat să încheie un proces verbal 
care va cuprinde numele părţilor, al 
mediatorului, data, rezultatul me-
dierii dat de voinţa părţii/părţilor 
de a renunţa la mediere, semnătura 
părţilor.

Acest proces verbal se va înche-
ia în atâtea exemplare câte părţi 
sunt, iar mediatorul va înmâna un 
exemplar fiecărei părţi, păstrându-

şi pentru sine un exemplar care se 
va arhiva.

De precizat că, indiferent de re-
zultatul medierii, mediatorul nu 
trebuie să-şi piardă tonul optimist, 
relaxat, care să inducă părţii o stare 
de încredere în capacitatea şi profe-
sionalismul mediatorului, să felicite 
părţile în caz de reuşită, iar, în caz 
de eşec, să mulţumească părţilor 
pentru că au făcut eforturi pentru a 
ajunge la o înţelegere amiabilă.

Nu de puţine ori, în cazul unor 
medieri care nu s-au finalizat printr-
o înţelegere, părţile au reuşit totuşi 
să ajungă la o înţelegere, până la fi-
nalizarea procesului în instanţă şi 
acest lucru se datorează medierii şi 
mediatorului care a reuşit să găsească 
modalităţi de comunicare între păr-
ţile implicate într-un conflict, creând 
astfel premisele împăcării, dat fiind 
faptul că orice neînţelegere se dato-
rează într-o anumită măsură imposi-
bilităţii de comunicare între părţi. ■
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partiality and neutrality, he/she is 
obliged to inform the parties about 
it, and the continuation of the me-
diation process will depend only on 
the parties, there being three pos-
sible scenarios:
•	 either continuation of mediation, 

a case in which the parties con-
tinue to fully trust the mediator 
and ask him/her to continue the 
procedure

•	 either the mediator will be repla-
ced, when the parties lost their 
confidence in the mediator, but 
still believe the best solution to 
resolve their problem is media-
tion, thus mediation continues 
with another mediator chosen 
from the Panel of mediators,

•	 or giving up mediation when 
confidence in the mediator was 
lost and the parties refuse to con-
tinue the procedure, deciding to 
solve the conflict in a court of law.

Also the mediator, by his/her will, 
may order the closure of mediation 
if he/she considers that mediation’s 
purpose can not be reached any-
more. But this right cannot be used 
discretionarily, due to the fact that 
he/she, as part in the mediation, 
is required to make every effort to 
reach a favorable result

4. denouncing the agreement 
by one of the parties

Because mediation is a voluntary 
process by definition, nothing can 
prevent any of the parties to termi-
nate the mediation agreement, this 
materializing in full respect for the 
freedom and autonomy rights of 
the party in the mediation.

Also, even the parties, by mutual 
agreement, can decide the submit-
tal of the mediation agreement to 
the mediator, thus giving up media-
tion.

Another situation is when one 
of the parties, without terminating 
the mediation agreement, no longer 
comes to mediation at the day mu-
tually agreed, thus the mediation 

procedure can not be achieved. An 
important role belongs to the me-
diator, who is required to find out 
the real will of the missing party and 
reschedule a new mediation session, 
during which he/she will contact the 
party, and if noticing that the real 
intention of the party is to not par-
ticipate in mediation, the mediator 
will inform the other party present 
about the refusal, and consequently 
he/she closes up mediation.

In conclusion, in all four cas-
es listed above, the mediator is 
obliged to draw up a report which 
will include the names of the par-
ties, of the mediator, the day, the 
outcome of mediation given by the 
party/parties’ will to give up media-
tion, parties’ signature.

This report will have as many 
copies as the number of parties in-
volved, and the mediator will hand 
over a copy to each party, keep-

ing one for himself/herself, a copy 
which will be archived.

It’s worth mentioning that, re-
gardless of the outcome of me-
diation, the mediator must not lose 
the optimist, relaxed tone , which 
induces a state of confidence in the 
mediator’s ability and professional-
ism, must congratulate the parties in 
case of success, and in case of failure, 
thank the parties for having made   ef-
forts to reach an amicable agreement.

Often, in cases of mediation which 
die not finalize with a consensus, the 
parties however managed to reach 
an agreement until the completion 
of the court process and this is due 
to mediation and the mediator, who 
managed to find ways of communi-
cation between the parties in conflict, 
thus creating premises for reconcili-
ation, given that any misunderstand-
ing is determined, to a certain extent, 
by the impossibility of communica-
tion between the parties. ■

Mugur Mitroi

— to be continued —
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stiLuri de mediere:

medierea de faciLitare,  
evaLuare şi transformare

Acest articol a apãrut iniţial în ne-
wsletter-ul Asociaţiei Naţionale pen-
tru Medierea de Comunitate şi este 
reprodus cu permisiunea autoarei şi 
a NAFCM.

m ediatorii din întreaga ţarã 
nu se simt în largul lor cu 
ceea ce se numeşte mediere 

în domeniul lor, şi nu numai. Unele 
abordãri privind medierea nu sunt 
considerate ca fiind medieri "reale" 
sau nu sunt ceea ce au vrut clienţii. 
În plus, numeroşi clienţi şi avocaţi 
sunt confuzi cu privire la ceea ce 
este şi nu este medierea, şi nu sunt 
siguri de ceea ce vor primi în cazul 
în care merg la mediere.

medierea de faciLitare
În anii 1960 şi 1970, exista doar 

un singur tip de mediere predat 
şi practicat, care este acum este 
numit "mediere de facilitare." În 
medierea de facilitare, mediatorul 
structureazã un proces pentru a 
asista părţile în a ajunge la o rezo-
luţie de comun acord. Mediatorul 
pune întrebări; validează şi norma-
lizează punctele de vedere ale părţi-
lor; cautã interesele mai departe de 
poziţiile adoptate de către părţi şi 
asistă părţile în găsirea şi analiza op-
ţiunilor pentru soluţionare. Media-
torul de facilitare nu face recoman-
dări părţilor, dã sfaturi sau opinii 
cu privire la rezultatul cazului, sau 
prezice ce ar face o instanţă în acest 
caz. Mediatorul este responsabil de 
acest proces, în timp ce pãrţile sunt 
responsabile de rezultat.

Mediatorii de facilitare doresc să 
se asigure că părţile ajung la acord 
pe baza unor informaţii şi înţelegere. 
Ei ţin în principal sesiuni comune 
cu toate părţile prezente, astfel încât 
părţile pot auzi reciproc punctele de 
vedere, dar ţine şi întâlniri obişnuite. 
Ei doresc ca părţile să aibă o influ-
enţă majoră asupra deciziilor luate, 
mai degrabă decât avocaţii părţilor.

Medierea de facilitare s-a dez-
voltat în epoca centrelor voluntare 
de soluţionare a litigiilor, în care 
mediatorilor voluntari nu li se cerea 
sã aibã expertizã de fond în ceea ce 
priveşte zona de litigiu şi în care de 
cele mai multe ori nu au fost şi avo-
caţi prezenţi. Mediatorii voluntari 
veneau din toate mediile. Aceste 
lucruri sunt încă adevărate şi astăzi, 
dar, în plus, numeroşi mediatori 
profesionişti, cu şi fără experienţă 
de fond, practicã de asemenea me-
dierea de facilitare.

medierea de evaLuare
Medierea de evaluare este un 

proces după modelul conferinţelor 
de soluţionare ţinute de către ju-
decători. Un mediator de evaluare 

asistă părţile pentru a ajunge la un 
acord subliniind punctele slabe 
ale cazului lor, şi prezice ceea ce 
ar putea să facă un judecător sau 
un juriu. Un mediator de evaluare 
ar putea face recomandări formale 
sau informale părţilor cu privire la 
rezultatul problemelor lor. Medi-
atorii de evaluare se preocupã cu 
drepturile legale ale părţilor, mai 
degrabă decât cu nevoile şi intere-
sele lor, şi evalueazã pe baza unor 
concepte juridice de echitate. Me-
diatorii de evaluare se întâlnesc cel 
mai frecvent în întâlniri separate 
cu părţile şi avocaţii lor, practicând 

"diplomaţia de transfer." Ei ajutã păr-
ţile şi avocaţii sã-şi evalueze situaţia 
juridică şi costurile vs beneficiile de 
a urma o rezoluţie juridică mai de-
grabă decât un acord prin mediere. 
Mediatorul de evaluare structureazã 
procesului şi, în mod direct, in-
fluenţează rezultatul medierii. 
Medierea de evaluare a apărut în 
cazurile de medieri mandatate sau 
transferate de instanţã. Avocaţii în 
mod normal lucreazã cu instanţa 
pentru a alege mediatorul, şi sunt 
participanţi activi în cadrul medie-
rii. Pãrţile sunt cel mai adesea pre-
zente la mediere, dar mediatorul se 
poate întâlni cu avocaţii lor în parti-
cular, dar şi cu părţile şi avocaţii lor. 
Există o presupunere în medierea 
de evaluare că mediatorul are o ex-
perienţă de fond sau expertiză juri-
dică în domeniul litigiului. Datoritã 
legăturii între medierea de evaluare 
şi instanţele şi din cauza nivelului 
lor de confort cu conferinţele de so-
luţionare, majoritatea mediatorilor 
de evaluare sunt avocaţi.

medierea de transformare
Medierea de transformare este 

cel mai nou concept dintre cele 
trei, numit aşa de către Folger şi 
Bush în cartea lor PROMISIUNEA 
MEDIERII (THE PROMISE OF 
MEDIATION) din 1994. Medierea 
de transformare se bazează pe va-
lorile de "împuternicire" a fiecareia 
dintre părţi pe cât de mult posibil 
şi "recunoaşterea" de către fiecare 
dintre părţi a nevoilor, intereselor, 
valorilor şi punctelor de vedere ale 
celeilalte pãrţi. Potenţialul medie-
rii de transformare este că oricare 
dintre pãrţi sau ambele sau rela-
ţiile dintre ele pot fi transformate 
în timpul medierii. Mediatorii de 
transformare se întâlnesc cu părţile 
împreună, deoarece numai ele pot 
oferi "recunoaştere"una celeilalte.

În unele privinţe, valorile me-
dierii de transformare le oglindesc 
pe cele ale medierii de facilitare 
timpurii, privind interesul de a îm-
puternici pãrţile şi de a transforma. 

styLes of mediation:

faciLitative, evaLuative and 
transformative mediation
This article first appeared in the 

Newsletter of the National Associa-
tion for Community Mediation and 
is reproduced with kind permission 
of the author and the NAFCM.

m ediators around the coun-
try find themselves uncom-
fortable with what is being 

called mediation in their own and 
other areas. Accusations are made 
that one or another approach to 
mediation is not "real" mediation 
or are not what clients wanted. In 
addition, many clients and attor-
neys are confused about what me-
diation is and is not, and are not 
sure what they will get if they go 
to mediation.

faciLitative mediation
In the 1960's and 1970's, there 

was only one type of mediation be-
ing taught and practiced, which is 
now being called "Facilitative Me-
diation". In facilitative mediation, 
the mediator structures a process 
to assist the parties in reaching a 
mutually agreeable resolution. The 
mediator asks questions; validates 
and normalizes parties' points of 
view; searches for interests un-
derneath the positions taken by 
parties; and assists the parties in 
finding and analyzing options for 
resolution. The facilitative media-
tor does not make recommenda-
tions to the parties, give his or 
her own advice or opinion as to 
the outcome of the case, or pre-
dict what a court would do in the 
case. The mediator is in charge 
of the process, while the par-
ties are in charge of the outcome. 
Facilitative mediators want to en-
sure that parties come to agree-
ments based on information and 
understanding.

They predominantly hold joint 
sessions with all parties present 
so that the parties can hear each 
other's points of view, but hold 
caucuses regularly. They want the 
parties to have the major influence 
on decisions made, rather than the 
parties’ attorneys.

Facilitative mediation grew up 
in the era of volunteer dispute reso-
lution centers, in which the volun-
teer mediators were not required 
to have substantive expertise con-
cerning the area of the dispute, and 
in which most often there were no 
attorneys present. The volunteer 
mediators came from all back-
grounds. These things are still true 
today, but in addition many profes-
sional mediators, with and without 
substantive expertise, also practice 
facilitative mediation.

evaLuative mediation
Evaluative mediation is a pro-

cess modeled on settlement con-
ferences held by judges. An evalu-
ative mediator assists the parties 
in reaching resolution by pointing 
out the weaknesses of their cases, 
and predicting what a judge or jury 
would be likely to do. An evalua-
tive mediator might make formal 
or informal recommendations to 
the parties as to the outcome of the 
issues. Evaluative mediators are 
concerned with the legal rights of 
the parties rather than needs and 
interests, and evaluate based on le-
gal concepts of fairness. Evaluative 
mediators meet most often in sepa-
rate meetings with the parties and 
their attorneys, practicing "shuttle 
diplomacy". They help the parties 
and attorneys evaluate their legal 
position and the costs vs. the ben-
efits of pursuing a legal resolution 
rather than settling in mediation. 
The evaluative mediator structures 
the process, and directly influ-
ences the outcome of mediation. 
Evaluative mediation emerged in 
court-mandated or court-referred 
mediation. Attorneys normally 
work with the court to choose the 
mediator, and are active partici-
pants in the mediation. The parties 
are most often present in the me-
diation, but the mediator may meet 
with the attorneys alone as well as 
with the parties and their attorneys. 
There is an assumption in evalua-
tive mediation that the mediator 
has substantive expertise or legal 
expertise in the substantive area of 
the dispute. Because of the connec-
tion between evaluative mediation 
and the courts, and because of their 
comfort level with settlement con-
ferences, most evaluative media-
tors are attorneys.

transformative mediation
Transformative mediation is the 

newest concept of the three, named 
by Folger and Bush in their book 
THE PROMISE OF MEDIATION 
in 1994. Transformative mediation 
is based on the values of "empow-
erment" of each of the parties as 
much as possible, and "recognition" 
by each of the parties of the other 
parties' needs, interests, values 
and points of view. The potential 
for transformative mediation is 
that any or all parties or their re-
lationships may be transformed 
during the mediation. Trans-
formative mediators meet with 
parties together, since only they 
can give each other "recognition". 
In some ways, the values of trans-
formative mediation mirror those 
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Mediatorii de facilitare de început 
se aşteptau sã transforme societatea 
pe deplin cu aceste tehnici pro-pa-
ce. Şi asta au făcut. Mediatorii de 
transformare moderni doresc să 
continue acest proces, permiţând şi 
susţinând pãrţile în mediere pentru 
a determina direcţia propriului pro-
ces. În medierea de transformare, 
pãrţile structureazã atât procesul 
cât şi rezultatul medierii, iar medi-
atorul urmează exemplul lor.

argumente pro şi contra
Susţinãtorii spun că medierea 

de facilitare şi de transformare îm-
puternicesc părţile şi le ajutã să îşi 
asume responsabilitatea pentru 
disputele proprii, precum şi pentru 
soluţionarea litigiilor. Oponenţii 
spun că medierea de facilitare şi de 
transformare durează prea mult, şi 
de prea multe ori se termină fără un 
acord. Ei se tem ca rezultatele pot fi 
contrare standardelor de corectitu-
dine şi de faptul că mediatorii din 
aceste abordări nu pot proteja par-
tea mai slabã.

Susţinãtorii medierii de trans-
formare spun ca mediatorii de fa-
cilitare şi evaluare pun o presiune 
prea mare asupra clienţilor pentru 
a ajunge la o rezoluţie. Ei cred că 
pãrţile sunt cele care ar trebui să 
decidă dacă doresc într-adevăr o 
soluţionare, nu mediatorul.

Susţinãtorii medierii de evaluare 
spun că pãrţile doresc un răspuns 
în cazul în care nu pot ajunge la un 
acord şi vor să ştie că răspunsul lor 
este corect. Ei aratã spre numărul 
tot mai mare de clienţi ai medierii 
de evaluare pentru a demonstra că 
piaţa susţine acest tip de mediere 
mai mult decât altele. Oponenţii 
medierii de evaluare spun că po-
pularitatea acesteia se   datorează 
miopiei avocaţilor, care aleg medi-
erea de evaluare deoarece sunt fa-
miliarizaţi cu acest proces. Ei cred 
că pãrţile nu ar alege medierea de 
evaluare dacã li s-ar oferi suficiente 
informaţii pentru a face o alegere. 
Sunt, de asemenea, îngrijoraţi că 
mediatorul de evaluare poate sã nu 
fie corect în evaluarea cazului.

sentimente puternice
Mediatorii au tendinţa să aibã 

sentimente puternice în legãtura cu 
aceste stiluri de mediere. Cele mai 
multe cusuri de formare în mediere 
continuã sã se axeze pe abordarea 
de facilitare, deşi unii dintre avo-
caţii-mediatori se formeazã în mo-
delul de evaluare, iar Folger şi Bush 
au un plus de formatori care predau 
abordarea de transformare. Multe 
standarde de mediere (de la orga-
nizaţiile naţionale şi de stat, precum 
şi programe de mediere legislative 
şi judiciare) nu menţioneazã nimic 
despre aceastã problemă, în timp ce 
altele interzic evaluarea, iar altele o 
necesită. De exemplu, Standardele 
Consiliului de mediere din Illinois 

IV (C) privind Interesul Superior 
al Copilului menţioneazã: "În timp 
ce mediatorul are datoria de a fi im-
parţial, mediatorul are, de aseme-
nea, responsabilitatea de a promova 
interesele superioare ale copiilor 
şi a altor persoane care nu sunt în 
măsură sã-şi da consimţãmântul in-
format, voluntar... Dacã mediatorul 
consideră că orice acord propus nu 
protejează interesul superior al co-
piilor, mediatorul are datoria de a 
informa cuplul în legãturã cu ceea 
ce cred el.

Un alt exemplu al acestor sen-
timente puternice este că în anul 
1997, standardele profesionale 
pentru mediatori din Florida au 
fost revizuite, şi comisia s-a blo-
cat pe tema evaluãrii în domeniul 
medierii. Regula actuală spune cã 

"un mediator nu ar trebui să ofere 
informaţii pe care nu este calificat 
sã le ofere" (articolul 10.090 litera 
(a)) şi "un mediator nu ar trebui să 

ofere o opinie cu privire la modul 
în care instanţa, pentru cazul care 
i-a fost repartizat, va rezolva litigiu-
lui "(articolul 10.090 (d)). Comisia 
a ales două opţiuni pentru un nou 
standard pe această temă: prima op-
ţiune ar interzice oferirea de opinii, 
cu excepţia sublinierii rezultatelor 
posibile ale cazului; opţiunea a doua 
afirmă că mediatorul ar putea oferi 
informaţii şi sfaturi dacã media-
torul este calificat sã le ofere, atâta 
timp cât mediatorul nu încalcă im-
parţialitatea sau auto-determinarea 
părţilor. După ce a primit observa-
ţii cu privire la aceste două opţiuni, 
ambele au fost retrase şi comisia 
încearcă din nou. Observaţiile au 
fost multe şi puternice. La începu-
tul anului 2000, noua reglementare 
a fost scrisã pentru a reflecta opţi-
unea a doua.

Într-o nouă lege a Curţii Michigan 
în vigoare din 1 august 2000, care auto-
rizează judecătorii sã transfere cazurile 
pentru mediere, Curtea Supremă din 
Michigan a diferenţiat procesele de faci-
litare de cele de evaluare. Regula preve-
de ca instanţele pot ordona părţilor pro-
cese de facilitare, dar nu şi de evaluare.

of early facilitative mediation, in 
its interest in empowering parties 
and transformation. Early facilita-
tive mediators fully expected to 
transform society with these pro-
peace techniques. And they did. 
Modern transformative mediators 
want to continue that process by 
allowing and supporting the par-
ties in mediation to determine the 
direction of their own process. In 
transformative mediation, the par-
ties structure both the process and 
the outcome of mediation, and the 
mediator follows their lead.

pros and cons
Supporters say that facilitative 

and transformative mediation em-
power parties, and help the parties 
take responsibility for their own 
disputes and the resolution of the 
disputes. Detractors say that facili-
tative and transformative media-
tion takes too long, and too often 

ends without agreement. They 
worry that outcomes can be con-
trary to standards of fairness and 
that mediators in these approaches 
cannot protect the weaker party. 
Supporters of transformative me-
diation say that facilitative and 
evaluative mediators put too much 
pressure on clients to reach a reso-
lution. They believe that the clients 
should decide whether they really 
want a resolution, not the mediator. 
Supporters of evaluative media-
tion say that clients want an an-
swer if they can’t reach agreement, 
and they want to know that their 
answer is fair. They point to ever-
increasing numbers of clients for 
evaluative mediation to show that 
the market supports this type of 
mediation more than others. De-
tractors of evaluative mediation 
say that its popularity is due to the 
myopia of attorneys who choose 
evaluative mediation because they 
are familiar with the process. They 
believe that the clients would not 
choose evaluative mediation if 
given enough information to make 
a choice. They also worry that the 

evaluative mediator may not be 
correct in his or her evaluation of 
the case.

strong feeLings
Mediators tend to feel strongly 

about these styles of mediation. 
Most mediation training still 
teaches the facilitative approach, 
although some attorney-mediators 
train in the evaluative model, and 
Folger and Bush have a comple-
ment of trainers teaching the trans-
formative approach. Many media-
tion standards (from national and 
state mediation organizations, and 
state legislative and judicial media-
tion programs) are silent on this 
issue; others prohibit evaluation, 
and a few require it. For example, 
the Mediation Council of Illinois 
Standard IV (C) Best Interests of 
Children states: "While the media-
tor has a duty to be impartial, the 
mediator also has a responsibility 
to promote the best interests of the 
children and other persons who 
are unable to give voluntary, in-
formed consent... If the mediator 
believes that any proposed agree-
ment does not protect the best in-
terests of the children, the media-
tor has a duty to inform the couple 
of his or her belief and its basis." 
Another example of these strong 
feelings is that in 1997, Florida’s 
professional standards for media-
tors were reviewed, and the com-
mittee got stuck on the issue of 
evaluation in mediation. The cur-
rent rule says "a mediator should 
not offer information that a me-
diator is not qualified to provide" 
(Rule 10.090(a)) and "a mediator 
should not offer an opinion as to 
how the court in which the case 
has been filed will resolve the dis-
pute" (Rule 10.090(d)). The com-
mittee came out with two options 
for a new standard on this issue: 
Option One would prohibit giving 
opinions except to point out pos-
sible outcomes of the case; Option 
Two states that the mediator could 
provide information and advice 
the mediator is qualified to provide, 
as long as the mediator does not vi-
olate mediator impartiality or the 
self-determination of the parties. 
After receiving comments on these 
two options, both were withdrawn 
and the committee is trying again. 
The comments were many and 
strong. Early in 2000, the new rule 
was written to reflect Option Two. 
In a new Michigan Court Rule ef-
fective August 1,2000, which au-
thorizes judges to order cases to 
mediation, the Supreme Court of 
Michigan differentiated facilita-
tive processes from evaluative pro-
cesses. The rule states that courts 
may order parties to facilitative 
processes, but not to evaluative 
processes.
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preocupări
Se pare cã preocupările sunt 

mai mult legate de medierea de 
evaluare şi de transformare decât 
de medierea de facilitare. Mediere 
de facilitare pare acceptabilã pen-
tru aproape toatã lumea, deşi unii 
o consideră mai puţin folositoare 
sau o mai mare consumatoare de 
timp. Cu toate acestea, multe critici 
au fost formulate împotriva medi-
erii de evaluare ca fiind coercitivã, 
de sus în jos, greu de manevrat şi 
nu este imparţialã. Medierea de 
transformare este criticatã ca fi-
ind prea idealistã, nu suficient de 
concentratã şi nu este folositoare 
pentru probleme de afaceri sau 
instanţã. Mediatorii de evaluare şi 
transformare, desigur, ar disputa 
aceste caracterizări. Sam Imperati, 
de exemplu, vede medierea de eva-
luare ca variind de la uşor la difi-
cil: de la prezentarea unor opţiuni, 
pânã la juocul de-a avocatul diavo-
lului, de la prezentarea unor proble-
me juridice sau de apărare, la a oferi 
opinii sau consiliere cu privire la 
rezultate. Prin urmare, el consideră 
că nu este oportun să se presupună 
că medierea de evaluare este în mod 
necesar greoaie. Folger şi Bush, pe 
de altă parte a discuţiei, vãd medi-
ere de transformare ca flexibilã şi 
adaptabilã tuturor tipurilor de litigii.

O altă preocupare este faptul că 
mulţi avocaţi şi clienţi nu ştiu ce pot 
obţine atunci când ajung în biroul 
mediatorului. Unii oameni simt că 
mediatorii ar trebui să dezvãluie, 
înainte de apariţia clienţilor în bi-
rou, sau cel puţin înainte de a se 
angaja în mediere, care este stilul 
sau stilurile folosite. Alţi mediatori 
doresc flexibilitatea de a decide care 
abordare sã o foloseascã o dată ce 
înţeleg nevoile unui caz particular.

stiLuri vs. continuu
Samuel Imperati şi Leonard 

Riskin cred că aceste stiluri sunt 
mai mult un continuu decât dife-
renţe distincte. Studiul SPIDR Ca-
pitolul Nord-Vest şi alte sondaje 
mai puţin formale au constatat că 
cei mai mulţi mediatori utilizeazã 
unele tehnici de facilitare şi unele 
de evaluare, bazate pe abilităţile in-
dividuale şi predilecţiile şi nevoile 
unui caz particular. Folger şi Bush 
vãd mai multe diferenţe distincte în 
stiluri, în special, diferenţa de "sus-
jos" vs "jos-sus" mediere. Adicã, ei 
cred că medierea de evaluare şi de 
facilitare poate lua informaţiile ju-
ridice prea în serios şi că rezoluţiile 
provenind de la pãrţi sunt mult mai 
profunde, de durată, şi valoroase. 
Cu toate acestea, în discuţiile infor-
male, mulţi practicanţi care folosesc 
modelul de transformare spun cã 
amestecă tehnicile de facilitare cu 
cele de transformare, mai degrabă 
decât sã foloseascã una sau alta în 
exclusivitate. S-ar părea că, în gene-
ral, mediatorii sunt pe un continuu, 

de la medierea de facilitare la medi-
erea de evaluare, dar nu se aflã clar 
într-o tabără sau alta.

concLuzii
Este loc în practica medierii 

pentru mai multe stiluri, inclusiv 
medierea de facilitare, de evaluare 
şi de transformare. Fiecare are uti-
litatea sa şi locul său în panteonul 
de procese de soluţionare a litigiilor. 
Imperati consideră că cei mai mulţi 
mediatori utilizează o combinaţie 
a acestor stiluri, în funcţie de caz 
şi părţile în mediere, precum şi de 
propria lor abordare asupra medi-
erii. Unii mediatori sofisticaţi îşi 
consiliazã clienţii şi avocaţii cu pri-
vire la stilul despre care ei cred cã 
ar fi cel mai eficient pentru cazul lor. 
Unele părţi şi avocaţi sunt suficient 
de sofisticate pentru a cunoaşte di-
ferenţa dintre tipurile de mediere şi 
a cere mediatorilor un anumit tip 
într-un caz specific. Se pare că ar fi 
util pentru mediatori, cel puţin, să 
articuleze părţilor şi avocaţilor stilul 
(stilurile) pe care le folosesc în ge-
neral şi ipotezele şi valorile pe care 
aceste stiluri se bazeazã. Acest lucru 
va permite clienţilor sa fie consuma-
tori mai buni şi mai mulţumiţi, iar 
domeniului medierii să fie mai clar 
cu privire la ceea ce oferă. Nu poa-
te decât îmbunătăţi credibilitatea şi 
utilitatea medierii.
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concerns
There seem to be more concerns 

about evaluative and transforma-
tive mediation than facilitative 
mediation. Facilitative mediation 
seems acceptable to almost eve-
ryone, although some find it less 
useful or more time consuming. 
However, much criticism has been 
leveled against evaluative media-
tion as being coercive, top-down, 
heavy-handed and not impartial. 
Transformative mediation is criti-
cized for being too idealistic, not 
focused enough, and not useful for 
business or court matters. Evalua-
tive and transformative mediators, 
of course, would challenge these 
characterizations. Sam Imperati, for 
example, sees evaluative mediation 
as ranging from soft to hard: from 
raising options, to playing devil's 
advocate, to raising legal issues or 
defenses, to offering opinions or 
advice on outcomes. He therefore 
believes that it is not appropriate to 
assume that evaluative mediation 
is necessarily heavy-handed. Folg-
er and Bush, on the other side of 
the discussion, see transformative 
mediation as ultimately flexible 
and suited to all types of disputes. 
Another concern is that many at-
torneys and clients do not know 
what they may get when they end 
up in a mediator’s office. Some 
people feel that mediators ought 
to disclose prior to clients appear-
ing in their offices, or at least prior 
to their committing to mediation, 
which style or styles they use. Oth-
er mediators want the flexibility to 
decide which approach to use once 
they understand the needs of the 
particular case.

styLes vs. continuum
Samuel Imperati and Leonard 

Riskin believe these styles are more 
a continuum than distinct differ-
ences, from least interventionist to 
most interventionist. The North-
west Chapter SPIDR Survey and 
other less formal surveys have not-
ed that most mediators use some 
facilitative and some evaluative 
techniques, based on individual 
skills and predilections and the 
needs of a particular case. Folger 
and Bush see more distinct differ-
ences in styles, particularly the dif-
ference of "top-down" vs. "bottom-
up" mediation. That is, they believe 
that evaluative and facilitative me-
diation may take legal information 
too seriously, and that resolutions 
coming from the parties are much 
more deep, lasting, and valuable. 
However, in informal discussions, 
many practitioners who utilize the 
transformative model state that 
they mix facilitative and trans-
formative techniques rather than 
using one or the other exclusively. 
It would seem that in general me-
diators are on a continuum from 

transformative to facilitative to 
evaluative mediation, but are not 
squarely within one camp or an-
other.

concLusions
There is room in mediation 

practice for many styles, includ-
ing facilitative, evaluative and 
transformative mediation. Each 
has its usefulness and its place in 
the pantheon of dispute resolution 
processes. Imperati believes that 
most mediators use a combination 
of these styles, depending on the 
case and the parties in mediation, 
as well as their own main approach 
to mediation. Some sophisticated 
mediators advise clients and at-
torneys about the style they think 
would be most effective for their 
case. Some parties and attorneys 
are sophisticated enough to know 
the difference between types of 
mediation and to ask mediators 
for a specific type in a specific case. 
It appears that it would be helpful 
for mediators at the very least, to 
articulate to parties and attorneys 
the style(s) they generally use, and 
the assumptions and values these 
styles are based on. This will al-
low clients to be better and more 
satisfied consumers, and the field 
of mediation to be clearer on what 
it is offering. It can only enhance 
the credibility and usefulness of 
mediation.
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câştigând La negocieriLe  
de tipuL "câştig-câştig"

a ud expresia câştig-câştig 
("win-win") tot timpul. Nu 
sunt, însã, sigur că mulţi 

dintre oamenii care o folosesc ştiu 
despre ce vorbesc. Am o bănuia-
lă că presupun în mod greşit că 
dacă toată lumea doar ar coopera, 
atunci toate părţile ar obţine ceea 
ce doresc. Asta, desigur, este ridicol. 
Aproape că nu există negociere în 
care cineva poate obţine tot ceea ce-
şi doreşte. Iar cooperarea, sau chiar 
compromisul, nu este problema aici.

gândind cLar despre 
câştig-câştig

Nimeni într-o negociere nu ar 
trebui să fie de acord cu ceva care 
este mai rău pentru el decât cazul 
în care nu se-ar ajunge la acel acord 
deloc. Roger Fisher şi Bill Ury au 
făcut aceastã remarcã acum treizeci 
de ani în „Getting to yes” (A ajunge 
la da”). În primul rând, gândeşte-te 
ce ţi-ar aduce lipsa unui acord, apoi 
încearcã sã generezi ceva (o limitã 
inferioarã) care este mai bun decât 
atât, dar atunci când te afli într-o 
negociere reală nu respinge ceva ce 
este mai bun decât limita inferioarã 
stabilitã de tine, chiar dacã nu-ţi va 
aduce tot ce ţi-ai dori. Fisher şi Ury 
au numit acest punct de comparaţie 
cea mai buna alternativã la acordul 
negociat (Batna – Best Alternative 
to the Negotiated Agreement). O 
negociere câştig-câştig este ceva 
care aduce tuturor părţilor un re-
zultat mai bun decât Batna stabilitã. 
Nu se obţine în mod necesar tot 
ceea ce şi-ar dori oricare dintre 
pãrţi.

Analiştii deciziilor (cum ar fi 
Howard Raiffa) vorbesc despre ace-
eaşi idee în termenii unui preţ de 
rezervare al negociatorului – suma 
pe care a stabilit-o înainte, în func-
ţie de care nu va accepta „mai puţin” 
sau nu va plãti mai mult.” Lãsând la 
o parte pentru un moment faptul 
că BATNA şi preţurile de rezerva-
re sunt uneori greu de estimat sau 

"de ştiut" în avans, o negociere câş-
tig-câştig poate fi consideratã ca o 
afacere, în care toate părţile "câştigã" 
în raport cu cele mai bune estimări 
ale limitei inferioare.

intrarea în zona de 
tranzacţionare

Dupã cum au explicat mulţi ex-
perţi de negociere, începutul unei 
negocieri este greu pentru că toate 
pãrţile cred ca ştiu ce vor, toţi cred 
că ştiu ce doreşte cealaltã parte (i) şi 
toţi s-au hotãrât cu privire la ce vor 
accepta şi ce nu. Dacã apoi aceştia 
îşi petrec timpul împingând obiec-
tivele, uneori chiar exagerând cu 

"ceea ce trebuie sa aibã," şi prezen-
tând argumentele în anticiparea la 

ceea ce alţii vor spune, atunci pro-
babil că nu vor obţine o afacere. Pe 
de altă parte, nu au de ales decât sã 
le arate "oamenilor lor" cã încearcă 
din greu sã fie victorioşi. Deci, există 
multã mişcare pierdutã, multã exa-
gerare şi mult lucruri făcute pentru 
spectacol. La un moment dat, totuşi, 
de obicei în spatele cortinei, fieca-
re parte trebuie să re-evalueze. "O 
sã fiu în măsură sã obţin ceva egal 
sau mai mult decât punctul limitã?" 

"Ştiu că nu pot obţine tot ce am ce-
rut, dar o parte din aceste cerinţe au 
fost inventate oricum." Majoritatea 
oamenilor cred că într-o situaţie de 
negociere, trebuie sã ceri mai mult 
decât ceea ce vrei cu adevarat, astfel 
încât să poţi face concesii şi totuşi 
sã obţii ţinta ta realã.”

Desigur, această strategie se poa-
te întoarce împotriva ta. În cazul 
în care clienţii aud cã faci cereri 
scandaloase şi apoi nu ai succes, 
poate fi imposibil să mai dai îna-
poi de la aceste cerinţe, fără a-ţi 
ştirbi reputaţia. Adevãrul este cã, 
dacă toată lumea ar fi sincerã cu 
privire la interesele lor cele mai 
importante (de exemplu, lucru-
rile care sunt importante pentru 
ei într-o anumitã ordine), şi dacã 
s-ar fi simţit bine sã vorbeascã des-
pre aceste elemente, negociatorii 
s-ar putea atunci angaja într-un 
proces productiv de rezolvare a 
problemelor pentru a vedea ce fel 
de înţelegeri ar putea (sau nu) per-
mite părţilor să îndeplinească sau 
să depăşească limitele lor realiste. 
În cazul în care deschiderea unei 
negocieri nu înstrăineazã toate 
părţile (deoarece una sau mai mul-
te pãrţi au luat o poziţie absolut 
scandaloasã pentru motive tacti-
ce şi au făcut acest lucru într-un 
mod nesuferit), ele pot intra apoi 
în "zona de tranzacţionare." Aces-
ta este spaţiul de negociere, în care 

winning at win-win  
negotiation!

i hear the phrase "win-win" all 
the time. I'm not sure that 
very many people who use it 

know what they are talking about. 
I have a hunch they mistakenly 
assume that if everyone would 
just cooperate, then all parties 
would get what they want. That, 
of course, is ridiculous. There are 
almost no negotiations in which 
everyone can get everything they 
want. And cooperation or even 
compromise isn't the issue.

thinking cLearLy about 
win-win

No one should agree to any-
thing in a negotiation that is 
worse for them than what they are 
likely to get if no deal is reached. 

Roger Fisher and Bill Ury made 
this point thirty years ago in Get-
ting To Yes. First, figure out what 
no agreement is most likely going 
to leave you with, try to generate 
something (a walk-away) that's 
better than that, but when you are 
in an actual negotiation don't re-
ject something that's better than 
your realistic walk-away, even if 
it won't get you everything you'd 
like to have. Fisher and Ury called 
this point of comparison, your 
Best Alternative to the Negotiated 
Agreement (BATNA). A win-win 
negotiation is something that gets 
all sides an outcome better than 
their BATNA. It doesn't neces-
sarily get anyone everything that 
they might want.

Decision analysts (like Howard 
Raiffa) talk about the same idea 
in terms of a negotiator's Reser-
vation Price – – the amount that 
they've decided ahead of time 
they won't accept "less than" or 

"pay more than." Putting aside 
for a moment that BATNAs and 
Reservation Prices are sometimes 

hard to estimate or "know" ahead 
of time, a win-win negotiation 
can be thought of as a deal in 
which all sides "gain" relative to 
their best estimates of their walk-
aways.

entering the trading zone
As many negotiation experts 

have explained, the beginning of 
a negotiation is hard because the 
parties all think they know what 
they want, all think they know 
what the other side(s) want and 
have all worked through with 
their own constituents what they 
will and won't accept. If they then 
spend all their time pushing their 
own objectives, sometimes even 
exaggerating "what they have to 
have," and giving arguments in 
anticipation of what others will 
say, they probably won't get a deal. 
On the other hand, they have no 
choice but to show their "peo-
ple" that they are trying hard to 
be victorious. So, there is a lot of 
wasted motion, a lot of exaggera-
tion and a lot that's done for show. 
At some point, though, usually 
behind-the-scenes, each party 
has to re-assess. "Am I going to 
be able to get something equal to 
or better than my walk-away." "I 
know I can't get everything I have 
demanded, but a lot of that was 
made up anyway." Most people 
think that in a bargaining situ-
ation, you have to ask for more 
than what you really want so that 
you can make concessions and 
still end up with your real goal. 
Of course, that strategy can back-
fire. If your constituency hears 
you make outrageous opening de-
mands and then you don't "bring 
home the bacon," it may not be 
possible to back down from those 
demands without losing face. The 
fact is, that if everyone were be-
ing completely honest about their 
most important interests (i.e. the 
things that are important to them 
in rank order), and they all felt 
comfortable talking about these 
items, the negotiators could then 
engage in productive joint prob-
lem-solving to see what sort of 
trades might (or might not) per-
mit all parties to meet or exceed 
their realistic walk-aways.

If the opening of a negotiation 
doesn't alienate all the parties 
(because one or more sides has 
taken an absolutely outrageous 
stand for tactical reasons and did 
so in an obnoxious way), they 
can then enter the "trading zone." 
This is the negotiation space in 
which parties try out various 
new ideas and possible trades. 
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părţile încearcă diferite idei noi şi 
târguri posibile. "Acum, că am auzit 
ceea ce este cu adevãrat important 
pentru tine, dacă ţi-aş da X, mi-ai 
da Y?" Aceste tipuri de oferte legate 
sunt cheia pentru crearea de valoa-
re. Dacă eu am ceva ce vrei tu foarte 
mult si nu este atât de important 
pentru mine, şi tu ai ceva ce eu pof-
tesc şi nu este esenţial pentru tine, 
atunci când tranzacţionãm aceste 
două lucruri, asta creează valoare. 
Nu e nici un compromis. Totuşi, 
putem face acest lucru numai dacă 
ne putem găsi drumul spre zona de 
tranzacţionare. .

 Fisher şi Ury aratã faptul că păr-
ţile trebuie să fie dispuse să se an-
gajeze în "inventare fără angajare", 
pentru ca acest lucru să se întâm-
ple. Există alte proceduri care pot fi 
de asemenea folosite pentru a face 
acest lucru sã funcţioneze. Odată 
ajunse în zona de tranzacţionare, 
însă, părţile trebuie să facă tot po-
sibilul pentru a explora numeroase 

"ce-ar fi dacă?" pentru a vedea dacă 
pot crea valoare. Apoi, odată ce au 
creat toaã valoarea pe care au putut–
o crea, părţile trebuie să se întoarcă 
şi sã vadã dacă pot stabili împreună 
un "pachet", care asigură tuturor 
ceva mai mult decât Batna sau pre-
ţul lor de rezervare. Procesul devi-
ne mult mai complicat atunci când 
sunt implicate valori sau drepturi şi 
nu doar interese, dar aceeaşi abor-
dare a câştigurilor reciproce (Mutu-
al Gains Approach – MGA) poate fi 
folositã chiar şi în aceste situaţii.

Şi dacã părţile nu şi-au făcut te-
mele sau nu sunt autorizate să facă 
o tranzacţie "rezonabilã"? Cheia 
pentru negocierea câştig-câştig nu 
este compromisul, ci faptul de a 
ajunge în zona de tranzacţionare şi 
a crea valoare cât mai mult posibil. 
În cazul în care toate negocierile 
ar implica doar două pãrţi şi ne-
gociatorii nu ar trebui să raporteze 
nimãnui, procesul nu ar fi aşa de 
greu. Dar, de cele mai multe ori, 
negociatorii au pe altcineva (de 
multe clienți diverşi şi agitați) căro-
ra trebuie să le raporteze şi cărora 
trebuie sã le dea socotealã. Acest lu-
cru face ca mutarea în zona de tran-
zacţionare sã fie mult mai dificilă. 
Gândiţi-vă la negociatorii care-şi 
reprezintă ţara într-o negociere a 
unui tratat multinaţional. Fieca-
re negociator petrece luni de zile 
vorbind cu diferite agenții şi actori 
politici din interiorul ţării lor, în-
cercând să ajungă la un echilibru 
delicat între ceea ce ar trebui sub-
liniat şi ceea ce ar trebui sacrificat 
atunci când negocierile formale în-
tre mai multe țãri încep. Apoi, când 
negociatorii stau unul lângã altul 
în sale aceea mare, fiecare citeşte 
versiunea la care au lucrat cu aşa 
grijă. Nu contează dacă declaraţiile 
oficiale pe care fiecare negociator le 
dă par să ignore ceea ce vorbitorii 
anteriori din sala mare spuseserã. 

Adevãrul este că exact asta se în-
tâmplă.Negociatorul joacã pentru 
țara sa. Orice abatere de la versiu-
nea déjà pregătitã ar fi, probabil, un 
motiv pentru a-l târî pe negociator 
înapoi în țara lui şi i s-ar cere de-
misia. Dar, seara, la bar, atunci când 
negociatorii de ţară stau de vorbã 
informal, apar pachete noi şi noi 
tranzacţii sunt explorate. Şi pentru 
cã sfãrşitul celor douã sãptãmâni 
de negociere formală se apropie, 
preşedintele de şedinţă înmâneazã 
o versiune revizuită a textului tra-
tatului.

Aceasta este destul de diferitã 
fațã de versiunea la care care ţă-
rile munciserã ultimele şase luni. 
Versiunea anterioară reprezintã 
ceea ce au considerat la momentul 
când au ajutat la scrierea discursu-
lui de deschidere pentru sala mare. 
Acum, totuşî, negociatorul trebuie 
să „sune”acasă. (Şi, în fiecare ţară 

,acasã reprezentată figuri sau set de 
actori politici diferiţi). Au o alegere 
de fãcut (şi aproape nici un timp 
rãmas să o facă). "Sprijinim versi-
unea revizuită a tratatului pe care 
preşedintele a prezentat-o adunãrii 
în ultimul minut?" Da sau nu? Nu 
mai e timp pentru revizuiri ulteri-
oare, toată lumea are programate 
zboruri de întors în câteva ore. Mai 
mult decât atât, într-o negociere a 
unui tratat internaţional, preşedin-
tele nu va cere părţilor să voteze. 
Mai degrabă, el va întreba, "Aud 
un consens? Sprijiniţi versiunea 
revizuită a tratatului propus?" Este 
în întregime decizia preşedintelui 
dacă "aude" consens. Pe moment, 
negociatorii au opţiunea semnării 
documentului în drum spre uşã. 
Apoi, fiecare negociator trebuie să 
se întoarcă în țara lor de origine şi 
sã căute ratificare (în cazul Ameri-
cii, printr-un vot al Senatului State-
lor Unite).

Gândiţi-vă la bietul negociator 
de ţară care nu şi-a făcut temele 
din timp sau nu a dat negociatoru-
lui sãu spaţiu de manevră. Nu pot 
avea un impact prea mare asupra 
rezultatului final, deoarece nu pot 
participa la discuțiile de tranzacţii 
informale. În mod ideal, un nego-
ciator trebuie să ştie care sunt cele 
mai importante interese ale ţării 
proprii (şi care sunt metodele bune 
de a le îndeplini). Negociatorul 
poate avea, de asemenea, instruc-
ţiuni să ia o poziţie de deschidere 
puternică, dar în acelaşi timp, poate 
să fie împuternicit să utilizeze orice 
canale informale pentru a intra în 
zona de tranzacţionare informalã şi 
a vedea ce opţiuni noi pot fi create. 
Până la momentele finale, negocia-
torul doar exploreazã "ce-ar fi dacă." 
Atunci când preşedintele elaboreazã 
proiectul final al tratatului propus, 
negociatorul trebuie să ştie pe cine 
poate apela pentru a obţine un da 
sau un nu (cu toate că trebuie să fie 
în măsură să raporteze că a găsit o 

"Now that I've heard what's re-
ally important to you, what if I 
gave you X, would you give me 
Y?" Those kinds of linked offers 
are the key to creating value. If 
I have something you want very 
much and it's not that important 
to me, and you have something 
I covet, and it is not crucial to 
you, when we trade those two 
things, that creates value. That's 
not compromise. We can only do 
this, however, if we can find our 
way into the trading zone. Fisher 
and Ury point out that parties 
have to be willing to engaging 
in "inventing without commit-
ting" for this to happen. There 
are other procedures that can 
also be used to make this work. 
Once in the trading zone, though, 
the parties have to do all they can 
to explore numerous "what-if 's?" 
to see if they can create value. 
Then, once they have created all 
the value they possibly can, the 
parties need to go back and see if 
they can put together a "package" 
that ensures everyone something 
above their BATNA or their Res-
ervation Price. The process gets 
more complicated when values or 
rights are involved and not just 
interests, but the same Mutual 
Gains Approach (MGA) can be 
used even in those situations.

What If the Parties Haven't 
Done Their Homework or Aren't 
Authorized to Make a "Reason-
able" Deal?

The key to win-win negotiation 
is not compromise, it is getting 
into the trading zone and creat-
ing as much value as possible. If 
all negotiations involved just two 
parties and those negotiators 
didn't have to report to anyone, 
the process would not be that dif-
ficult. But, most of the time, nego-
tiators have someone else (often 
a diverse and fractious constitu-
ency) to whom they must report, 
and to whom they are account-
able. This makes moving into the 
trading zone more difficult.

Think about negotiators who 
represent their county in a multi-
national treaty negotiation. Each 
negotiator spends months talking 
with different agencies and po-
litical actors inside their country, 
trying to reach a delicate balance 
on what to stress and what to sac-
rifice when formal multi-country 
negotiations begin. Then, when 
the negotiators sit across from 
each other in the big hall, each 
reads the script that they worked 
out so carefully back home. It 
doesn't matter if the formal state-
ments that each negotiator gives 
appear to ignore what previous 
speakers in the big hall have said. 
The fact is, that's exactly what's 
happening. The negotiator is play-
ing to his or her home crowd. Any 

deviation from the pre-prepared 
script would probably be cause 
to drag the negotiator home and 
demand their resignation. But, at 
night, at the bar, when the coun-
try negotiators chat informally, 
new packages emerge, and new 
trades are explored. As the end of 
the two week formal negotiation 
period is about to draw to a close, 
the chair of the session hands out 
a revised version of the treaty text. 
This is quite different from the 
one that countries spent the pre-
vious six months reviewing. That 
earlier version was what they con-
sidered when they helped to write 
their opening speech for the big 
hall. Now, however, the negotia-
tor has to call "home." (And, in 
each country home is represented 
by a different political figure or 
set of actors.) They have a choice 
to make (and almost no time to 
make it). "Do we support the re-
vised version of the treaty that the 
chair has sprung on the assembly 
at the last minute?" Yes, or no? 
There's no time for further revi-
sions, everyone has return flights 
scheduled in a few hours. Moreo-
ver, in an international treaty ne-
gotiation, the chair won't ask the 
parties to vote. Rather, he or she 
will ask, "Do I hear consensus? Do 
you support the revised version of 
the proposed treaty?" It is entirely 
up to the chair whether he or she 

"hears" consensus. At the point, 
the country negotiators have the 
option of signing the document 
on their way out their door. Then, 
each negotiator has to go back to 
their home legislature and seek 
ratification (in America's case by 
a vote of the United States Senate).

Think of the poor negotiator for 
a country that didn't do its home-
work ahead of time, or didn't give 
it's negotiator any room to ma-
neuver. They can't have much im-
pact on the final outcome because 
they can't participate in the dis-
cussion of informal trades. Ideally, 
a negotiator needs to know what 
his or her country's most impor-
tant interests are (and which of 
many ways of meeting them will 
be OK). The negotiator may also 
have instructions to take a strong 
opening stand, but at the same 
time be empowered to use what-
ever informal channels are open 
to enter the informal trading zone 
and see what new options can be 
created. Until the final moments, 
the negotiator is just exploring 

"what-if 's." When the chair pro-
duces the final draft of the pro-
posed treaty, the negotiator needs 
to know who they can call to get 
a yes or a no (although they must 
be able to report that they have 
found a way to ensure that their 
country's most important inter-
ests have been met).
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modalitate de a se asigura că cele 
mai importante interese ale ţãrii lor 
au fost îndeplinite).

cât poţi şi cât ar trebui sã 
faci pentru ceaLaLtã parte?

Nu este nimic mai frustrant de-
cât să încerci să negociezi cu cineva 
care nu este pregătit (de exemplu, 
nu ştie care sunt cu adevarat intere-
sele grupului), nu este autorizat să 
intre în discuţii informale cu privi-
re la modalităţile de creare a valo-
rii, şi nu este abilitat să se angajeze 
în altceva decât ceea ce grupul lui 
a discutat înainte ca negocierile sã 
înceapã. Dacă stai la masă (în sala 
cea mare), cu negociatori care se 
află în una dintre aceste trei pozi-
ţii, ce poţi şi ce trebuie să faci? În 
primul rând, chiar dacă este extrem 
de târziu în cadrul jocului, ai putea 
încuraja celãlalt negociator sã ia 
legãtura cu grupul sãu pentru a cla-
rifica care sunt interesele lor cu ade-
vărat. Acest lucru ar trebui să ia for-
ma unei analize Batna sau al limitei 
inferioare. ("Cu ce vom rãmâne, 
în mod realist, în cazul în care nu 
există un acord?" Nu: ce vom cere?) 
Acest lucru va ajuta negociatorul 
sã evite greşeala de a refuza oferte 

"destul de bune." În al doilea rând, 
aveţi posibilitatea de a construi mai 
multe "pachete alternative" pentru 
ca negociatorul sã le prezinte (ra-
pid) grupului său. Fiecare ar tre-
bui să precizeze de ce şi cum un 
anumit pachet va ajuta grupul se 
îndeplineascã cele mai multe inte-
rese, şi la ce costuri şi cu ce riscuri. 
În al treilea rând, puteți pregãti un 
pic celãlalt negociator, sugerând 
ceea ce ar putea spune clienţilor sãi, 
ca răspuns la criticile diverse sau 
reclamaţii. Desigur, în cazul în care 
negocierea este gestionatã de către 
o parte neutră (un mediator sau un 
facilitator), atunci orice participant 
poate avea o conversaţie privată cu 
acea persoană, fără a fi nevoie să 
dezvăluie oricărei alte părţi cât sunt 
ei de nepregãtiți cu adevărat (sau 
cât de încurcaţi sunt clienţii lor).

aşadar, când trebuie sã fac 
un compromis?

Nicio parte a negocierii nu ar 
trebui să accepte vreodată un acord 
care este mai rău pentru ea decât 
absenţa unui acord. Dar, un grup 
poate fi foarte nesigur cu privire la 
modul de a prezice ceea ce înseam-
nă cu adevărat nici un acord. ("Dacă 
nu ajungem la un acord acum, ce se 
va întâmpla în continuare şi care 
vor fi efectele?") Deci, ei ar putea 
spune da la ceva care se dovedeşte, 
în retrospectivă, a fi mai puţin de 
dorit pentru ei decât sã spunã nu. 
Dar, nici un negociator nu ar trebui 
să convină vreodată cu bună ştiinţă 
la ceva care îî "rãneşte" pe clienţii 
sãi (adicã, este mai rău decât un 
nu), doar pentru a fi plãcut. Rela-
ţiile bune de lucru (şi mai ales în-

crederea) nu sunt obţinute cedând 
presiunii. Mai degrabă, ele sunt 
un produs al tuturor părţilor care 
acţionează în ceea ce Fisher şi Ury 
ar numi o "cale cu principii". Şi, aş 
spune că un principiu de negociere 
este că nimeni nu ar trebui nicioda-
tă sã „dea de pomanã” interesele lui 
în speranţa de a "cumpera" o relație 
bunã. Tot ceea va face, cum Fisher 
şi Ury arãtau, va fi sã înveţe celãlalte 
pãrți cã acelaşi comportament este 
de aşteptat în viitor.

"bine pentru tine, grozav 
pentru mine"

Deci, în realitate, un rezultat 
câştig-câştig este unul care aduce 
pãrților mai mult decât le-ar fi ga-
rantat orice fel de acord. Dar, asta 
nu înseamnă că toate părţile "obţin 
aceeaşi sumă." E posibil sã-mi placã 
un acord pentru că mã situeazã 
mult deasupra Batna estimat. Tu 
ai putea accepta, cu ciudã, acordul 
meu propus, pentru că îţi aduce mai 
mult decât ar fi posibil dacã nu s-ar 
ajunge la niciun acord. Acordurile 
câştig-câştig nu promit pãrților câş-
tiguri egale sau similare. Ele doar 
promit că toate părţile – pentru că 
intră în zona de tranzacţionare, se 
angajeazã în comun în rezolvare a 
problemelor şi sunt de acord să fie 
realiste, chiar sincere, în legãturã cu 
interesele lor cele mai mari – obţin 
un rezultat care este mai bun decât 
estimările lor cele mai realiste pri-
vind ceea ce ar fi obținut dacã ar fi 
plecat fãrã nici un acord.

Astfel, calea de a "câştiga" la ne-
gocierea de tipul câştig-câştig este 
să vă asiguraţi că veniți cu un acord 
propus care este "bun" pentru cea-
laltă parte (i) şi "grozav" pentru tine. 
Poţi face acest lucru doar muncind 
din greu pentru a descoperi şi a 
răspunde celor mai importante in-
terese ale celorlalte părţi. Oricare 
ar fi "poziţia de deschidere" (pentru 
a-ţi asigura "oamenii" cã lupţi din 
greu în numele lor), trebuie să fii în 
măsură să te muţi de acolo în zona 
de tranzacţionare şi sã funcţionezi 
efectiv în mediul acela de „şi dacã?”. 
Apoi, trebuie să ai mandatul potri-
vit de la „ai tãi.” Asta înseamnã cã 
trebuie să fi elaborat din timp o în-
ţelegere clară a intereselor priorita-
re ale grupului tãu. Şi, trebuie să ştii 
pe cine poţi suna pentru autorizare 
întrãrii într-un acord anticipat în 
ultima clipă, atâta timp cât pachetul 
depăşeşte estimarea realistã a gru-
pului privind ceea ce ar însemna 
lipsa unui acord. ■
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how much can and shouLd 
you do for the other side?

There's nothing more frustrat-
ing than trying to negotiate with 
someone who isn't prepared (i.e. 
doesn't know what their group's 
interests really are), isn't author-
ized to enter into informal discus-
sions about ways of creating value, 
and isn't empowered to commit 
to anything other than what their 
group discussed before the nego-
tiations began. If you are sitting at 
the table (in the big hall) with ne-
gotiators who are in one of these 
three positions, what can and 
should you do? First, even though 
it is awfully late in the game, you 
might encourage the other nego-
tiator to be in touch with his or 
her group to clarify what their key 
interests really are. This should 
take the form of a BATNA or 
walk-away analysis. ("What are 
we going to be left with, realisti-
cally, if there is no agreement?" 
Not, what will we demand?) This 
will help the negotiator avoid the 
bad mistake of turning down 

"pretty good" offers. Second, you 
can construct several "alternative 
packages" for the negotiator to 
bring back (quickly) to his or her 
group. Each should spell out why 
and how a package will help the 
group meets in most important 
interests, and at what cost and 
with what risks. Third, you can 
coach the other negotiator a bit, 
teasing out for them what they 
might say to their constituents 
in response to various criticisms 
or complaints. Of course, if the 
negotiation is being managed by 
a neutral party (a mediator or a 
facilitator), then any participant 
can have a private conversation 
with that individual without hav-
ing to reveal to any other parties 
how unprepared they really are 
(or how mixed up their constitu-
ency might be).

so, when shouLd you 
compromise?

No negotiating party should 
ever accept an agreement that is 
worse for them than no agree-
ment. But, a group may be very 
uncertain about how to predict 
what no agreement really means. 
("If we don't reach agreement now, 
what will happen next and what 
effects will that have?") So, they 
might say yes to something that 
turns out, in retrospect, to be less 
desirable for them that having 
said no. But, no negotiator should 
ever agree to something that 
knowingly "hurts" their constitu-
ency (i.e is worse than what no 
agreement held in store for them) 
just to be liked. Good working 
relationships (and particularly 
trust) are not achieved by caving 
in to pressure. Rather, they are a 

by-product of all sides acting in 
what Fisher and Ury would call 
a "principled way." And, I would 
argue that one principle of nego-
tiation is that no one should ever 

"give away" their interests in the 
hope of "buying" a good relation-
ship. All that will do, as Fisher 
and Ury point out, is teach the 
other parties that the same behav-
ior be expected in the future.

"good for you, great for me"
So, in actuality, a win-win out-

come is one that gets all parties 
more than what no agreement 
would have guaranteed them. But, 
that doesn't mean that all parties 

"gain the same amount." I might 
like an agreement because it get's 
me well above my BATNA. You 
might grudgingly accept my pro-
posed agreement because it gets 
you more than what you are likely 
to get if we reach no agreement at 
all. Win-win agreements do no 
promise all sides equal or similar 
gains. They only promise that all 
sides – – because they enter into 
the trading zone, engage in joint 
problem-solving, and agree to be 
realistic, even honest, about their 
highest priority interests – – get 
an outcome that is better than 
their most realistic estimate of 
what they would have ended up 
with had they walked away with 
no agreement.

Thus, the way to "win" at "win-
win" negotiation is to make sure 
that you come up with a proposed 
agreement that is "good" for other 
side(s) and "great" for you. You 
can only do this by working hard 
to uncover and respond to the 
most important interests of the 
other parties. Whatever "opening" 
stand you take (to ensure your 

"people" that you are fighting hard 
on their behalf), you have to be 
able to move from there into the 
trading zone and function effec-
tively in that "what-iffing" envi-
ronment. Then, you must have the 
right mandate from your "side." 
That is, you need to have worked 
out ahead of time a clear under-
standing of your group's priority 
interests. And, you need to know 
who you can call for authoriza-
tion to enter into an anticipated 
agreement at the last minute as 
long as the package exceeds your 
group's realistic estimate of what 
no agreement means to them. ■

Larry Susskind

Founder of CBI and Professor 
at the Massachusetts Institute of 
Technology and Vice-Chair for In-
struction at the Program on Nego-
tiation at Harvard Law School

Source: www.theconsensus-
buildingapproach.blogspot.com
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optimist orbeşte 

o cercetarea din acest we-
ekend a dezvãluit moti-
vul din spatele înclinaţiei 

omului de a rămâne pozitiv, chiar 
şi în faţa unei grave adversităţi, 
menționeazã BBC. Se pare că "a 
râde în faţa pericolului" nu este 
neapărat curaj, ci mai degrabă o 
tendințã a creierului uman de a 
ignora practic orice informaţie 
care dizolvã nuanța de roz asupra 
lumii. Nu mai e de râs!

Studiul, publicat în Nature Ne-
uroscience în această săptămână, 
identifică un proces "defect" în 
lobul frontal, care îi determinã pe 
oameni să accepte cu bucurie veşti 
care le permit să reducă percepția 
legatã de risc în orice situaţie dată, 
în timp ce resping  în linii mari 
tot ceea ce indică faptul că riscu-
rile sunt de fapt mai mari decât se 
credea anterior. (Aceasta cerceta-
re este strâns legată de studiul lui 
Margaret Heffernan despre "orbire 
voită," pe care îl puteţi citi pe blog-
ul CEDR) Acest "fenomen  de op-
timism" este ceva cu care media-
torii, lucrând cu părţile implicate 
în conflict, se confruntă de multe 
ori şi trebuie să gestioneze în mod 
eficient.

Participanții la studiu, fiind 
monitorizați pe RMN, s-au con-
fruntat cu o serie de evenimen-
te de viațã negative, cum ar fi 
apariția cancerului sau un acci-
dent de maşinã. Ei au fost rugați 
sã evalueze riscul acestui eveni-
ment care li se întâmplã, şi având 
având în vedere evaluarea lor, le-
au fost prezentate date statistice 
reale. Dacă statisticile au fost mai 
mici decât riscul lor aşteptat, par-
ticipanţii au fost dornici sã reducã 
riscul semnificativ pentru a se ali-
nia cu dovezile prezentate de sta-
tistici. În schimb, dacă evaluarea 
riscului de cãtre participanţi a fost 
mai micã decât dovezile prezenta-
te, participanţii nu au fost dispuşi 
să accepte acest lucru şi au men-
ţinut subestimarea unor catastrofe 
care ar putea sã li se întâmple.

Rezultatele RMN au arătat că 
atunci când li s-au prezentat infor-
maţii negative, cei cu o dispoziţie 
sanguinã  au  prezentat activitate 
pânã la ultimul lob frontal, în 
timp ce, în cazul respondenților 
posaci, doar puțini au arătat o 
activitate completã. Deoarece ac-
tivitatea lobului frontal este legatã 
de prelucrare erorilor, oamenii de 
ştiințã au dedus că cei care sunt 
mai înclinaţi să prezică rezultatele 
pozitive nu sunt convinşi de o do-
vadă care este  împotriva perspec-
tivelor lor optimiste.

Lumea ştiinţei a dezbătut de ce 
optimismul este un element atât 
de puternic în comportament, 
chiar şi atunci când se confruntă 

cu informaţii care sunt complet 
împotriva predicțiilor noastre 
roz. Se pare că există un proces de 
filtrare observabil, care apare în 
creierul uman pentru a gestiona 
această disonanţă temporarã, per-
miţând optimismului sã câştige în 
mod consecvent.

Acest lucru poate fi observat 
destul de clar într-un conflict. 
Adesea, persoanelor aflate într-un 
conflict li se va pãrea  extrem de 
greu să recunoască şi să preia im-
plicaţiile informaţiilor care con-
trazic ceea ce ei cred a fi adevărat 
sau corect. Părţile aflate în conflict 
de multe ori constată că senti-
mentele lor profunde de dreptate 
şi aşteptările ulterioare de succes 
le pot împiedica să vadă toate 
ramificațiile posibile ale acţiunilor 
lor în cadrul unui conflict.

Un mediator CEDR este special 
instruit pentru a gestiona testarea 
realităţilor, şi, ca atare, o negare a 
riscurilor potenţiale şi capcanelor 
care se află pe drumul spre solu-
ţionare. Prin intermediul medi-
erii, părţile sunt încurajate să se 
uite la imaginea de ansamblu, să 
se dea un pas înapoi şi sã dezvol-
te o viziune completã a ceea ce 
se întâmplă. Optimismul este în 
mod natural ilustrat în explorarea 

"celei mai bune alternative la un 
acord negociat" (Batna). O parte 
a rolului mediatorilor este de a 
facilita dezvoltarea unei  înţelegeri 
mai holistice a litigiului, şi astfel ar 
trebui să abordeze ceea ce părţile 
vãd ca "cea mai proastã alternati-
vă posibilă la un acord negociat" 
(WATNA).

Optimismul este esenţial pen-
tru condiţia umană, conducân-
du-ne la atingerea obiectivelor 
noastre şi la depunerea de eforturi 
pentru a le atinge. Totuşi, aşa cum 
relevă acest studiu, uneori acelaşi 
optimism ne poate împiedica sã 
fim capabili de a vedea riscul asu-
mat  în urmărirea acestor obiec-
tive. În conflict, riscurile sunt de 
multe ori mari, iar în multe cazuri 
mai mari decât părţile au vrut 
sã creadã, însă medierea oferă o 
oportunitate ca părţile să se aşeze 
şi să le recunoască pentru ei înşişi 
şi sã evalueze realist cât sunt de 
periculoase.

Experiența noastrã, spre deo-
sebire de aceastã cercetare, este 
că, în litigiu, această recunoaştere 
a realităţilor, atât pozitive, cât şi 
negative, are un efect de atenuarea 
privind modul în care părţile per-
cep conflictul. ■

Daniel Kershen
coordonator al  

CEDR Foundation Project 

Sursa: www.cedr.com

bLindingLy optimistic 

r esearch this weekend has 
revealed the reason behind 
the human proclivity of 

remaining positive, even in the 
face of grave adversity reports 
the BBC. It turns out that “laugh-
ing in the face of danger” is not 
necessarily down to bravery or 
courage, but rather a propensity 
for the human brain to virtually 
ignore any information that dis-
solves their rose-tinted world-
view. Not laughing anymore!

The study, published in Na-
ture Neuroscience this week, 
identifies a ‘faulty’ process in 
our frontal lobe that leads peo-
ple to happily accept news that 
allows them to reduce their 
perception of risk in any given 
situation, whilst they broadly 
dismiss anything that indicates 
that the risks are actually higher 
than previously thought. (This 
research relates closely to Mar-
garet Heffernan’s insightful work 
in “wilful blindness”, which you 
can read about on the CEDR 
Blog here.) This “optimism phe-
nomenon” is something that 
mediators, working with parties 
in conflict, often encounter and 
have to manage effectively.

Participants in the study, 
whilst being monitored in a MRI 
scan, were faced with a series of 
possible negative life events such 
as developing cancer or being in 
a car accident. They were asked 
to rate the risk of this event 
happening to them, and having 
given their evaluation, were pre-
sented with the actual statistical 
evidence. If the evidence was 
lower than their expected risk, 
participants were keen to down-
grade their risk significantly to 
align with the evidence. Con-
versely if the participants evalu-
ation of risk was lower than the 
evidence presented, the partici-
pants were loath to accept this 
and maintained the underesti-
mation of some catastrophe oc-
curring to them.

The MRI results revealed that 
when given negative informa-
tion, those of a sanguine dispo-
sition presented the least frontal 
lobe activity, whereas the mo-
rose few showed the most activ-
ity. Since frontal lobe activity is 
linked with processing errors, 
scientists have deciphered that 
those who are more inclined to 
predict positive outcomes are 
not swayed by evidence that goes 
against their optimistic outlook.

The world of science has de-
bated why optimism is such a 
powerful driver in behaviour, 
even when faced with informa-
tion that goes completely against 

our rosy prediction. It appears 
now that there exists an observa-
ble filtering process occurring in 
the human brain to manage this 
momentary dissonance, letting 
optimism consistently win out.

This is something that can be 
observed in conflict quite clearly. 
Often individuals in conflict will 
find it especially hard to recog-
nise and take on board the im-
plications of information that 
contradicts what they believe to 
be true or fair. Conflicting par-
ties often find that their deep 
seeded feelings of righteousness, 
and subsequent expectations for 
success can hinder them from 
seeing all the possible ramifica-
tions of their actions in a con-
flict.

A CEDR mediator is spe-
cifically trained to manage the 
testing of realities, and as such 
the negation of potential risks 
and pitfalls that lie on the road 
to resolution. Through media-
tion the parties are encouraged 
to look at the whole picture, to 
stand back from the situation 
and develop a more rounded 
view of what’s going on. Opti-
mism is naturally illustrated in 
exploring the parties “best alter-
native to a negotiated agreement” 
(BATNA). Part of the mediators 
role is to facilitate the develop-
ment of a more holistic under-
standing of the dispute, and so 
should also address what the 
parties see as their “worst pos-
sible alternative to a negotiated 
agreement” (WATNA).

Optimism is key to the hu-
man condition, driving us to 
reach for our goals and strive to 
achieve. However as this study 
reveals, sometimes that same 
optimism can prevent us from 
being able to see the risk that we 
may be taking in pursuing those 
goals. In conflict the risks are 
often great, and in many cases 
greater than parties let them-
selves believe, however the me-
diation provides an opportunity 
for the parties to sit down and 
recognise these for themselves 
and realistically evaluate how 
dangerous they are.

Our experience, contrary to 
this research, is that in disputes 
this recognition of realities, 
both positive and negative, does 
have a mitigating effect on how 
the parties perceive the conflict 
to play out. ■

Daniel Kershen  
CEDR Foundation Project  

Co-ordinator

Source: www.cedr.com
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ce este mediarcom?

m EDIARCOM a fost înfiin-
ţat în 2004 de mediatori 
şi directori mediatori, cu 

experienţã în medierea de afaceri, 
comercialã şi corporate.
•	 Sandra	 Estanque	 –	 Mediator.	

Sandra este specializatã în medie-
rea de comunitate. Deţine o diplo-
ma în ştiinţele comunitare şi sociale 
şi este supervizor în formarea me-
diatorilor.
•	 João	 Guerreiro	 –	 Mediator,	

avocat, specializat pe medierea de 
familie. Face parte din consiliul 
Associação de Mediação Familiar 
(Asociaţia Medierii de Familie)

	 •	 José	Vasconcelos-Sousa	–	Me-
diator specializat în medierea de 
afaceri. Deţine un MBA la MIT's 
Sloan School of Management şi este 
co-preşedintele Comitetului pentru 
Medierea Comercialã din cadrul 
Secţiei Comerciale a ACR.
•	 Georg	 Dutschke	 –	 doctorat	

(ABT) pe tema impactului noilor 
tehnologii în cadrul organizaţiilor, 
manager specializat în dezvoltarea 
şi marketingul organizaţional.

MEDIACOM a stabilit liste cu 
mediatori certificaţi, pregãtiţi pen-
tru a media o gamã largã de conflic-
te, în numeroase limbi.

MEDIARCOM de asemenea 
furnizeazã training şi servicii de 
consultare în mediere şi negociere.

La MEDIARCOM, medierea 
este practicatã conform standar-
delor internaţionale aşa cum sunt 
definite de ABA Asociaţia Barolu-
lui American <http://www.abanet.
org/home.cfm>, ACR Asociaţia 
pentru Soluţionarea Conflictelor 
<http://www.acrnet.org/>, AAA 
Asociaţia Americanã de Arbitraj 
<http://www.adr.org/> Standar-
dele de Conduitã pentru Media-
tori <http://www.acrnet.org/pdfs/
modelstandards12-29-2004.pdf>, 
Codul European de Conduitã 
pentru Mediatori <http://europa.
eu.int/comm/justice_home/ejn/
adr/adr_ec_code_conduct_en.pdf> 
şi standardele naţionale (cum ar fi 
CEDR Codul de Conduitã pentru 
Mediatori).

cum pot incLude în contrac-
teLe meLe recursuL La 
mediere?

Medierea poate preveni litigiile 
costisitoare şi poate determina so-
luţii la timp pentru dispute şi con-
flicte. Costurile scãzute ale medierii 
o fac mai uşor de folosit.

MEDIARCOM sugereazã ca in-
divizii, organizaţiile şi companiile 
sã includã o clauzã de mediere în 
contractele lor, prin care pãrţile se 
pun de acord sã foloseascã medie-
rea înainte de arbitraj sau acţiunea 
juridicã.

“Pãrţile acestui contract, 
.........”A”.......... and .........”B”.........., 

sunt de acord ca orice disputã 
rezultând din acest contract sau 
legatã de el, se vor supune, în mod 
obligatoriu şi ca o primã opţiune, 
înaintea altor mijloace de soluţi-
onare a disputelor, medierii la un 
Centru MEDIARCOM pentru 
Soluţionarea Conflictelor, la care 
pãrţile sunt membre.”

La MEDIARCOM folosim o 
procedurã clarã pas cu pas explicatã 
pãrţilor la începutul medierii.

Nu toate litigiile sunt efectiv de 
mediat, astfel cã la MEDIARCOM 
oferim, de obicei, o evaluare înainte 
de a ne angaja în mediere.

Medierea va avea loc de preferin-
ţă într-un mediu calm şi neutru. În 
fiecare sesiune, părţile vor fi ghida-
te şi ajutate de către mediator, fie în 
sesiuni comune sau în întâlniri se-
parate, în căutarea de soluţii pentru 
conflictul lor.

Mediatorii experţi ai MEDIAR-
COM au obţinut o gamă largă de 
acorduri la sfârşitul a trei sesiuni în 
medie, de câte 2 – 3 ore.

care sunt paşii în mediere?
Procesul de mediere urmează 

un anumit număr de paşi care pot 
fi sintetizaţi în următoarea ordine: 
1. Cererea de mediere 2. Evaluarea 
posibilitãţilor de mediere 3. Con-
tactele preliminarii ale MEDIAR-
COM cu pãrţile 4. Părţile cad de 
acord sa recurgă la mediere (în 
cazul în care medierea nu o făcut 
obiectul unei clauze contractuale) 
5. reuniuni pregătitoare separate 
(sau videoconferinţe), cu părţile şi 
avocaţii lor 6. Mediatorii MEDIAR-
COM sunt aleşi conform obiectului 
litigiului 7. Acordul cu privire la 
procedurile de mediere 8. Semna-
rea de către pãrţ a unui consim-
ţământ privind forma medierii 9. 
Şedinţele de mediere (plenare sau 
de grup) 10. Dacă se ajunge la un 
acord, se scrie şi se verificã acordul 
11. Semnarea acordului şi distruge-
rea notiţelor mediatorului.

care sunt avantajeLe 
foLosirii medierii pentru 
firma mea si pentru mine?

Există mai multe avantaje care 
revin persoanelor fizice, compa-
niilor, organizaţiilor instituţiilor 
atunci când se utilizeazã medierea.

what is mediarcom?

m EDIARCOM was estab-
lished in 2004 by mediators 
and manager-mediators 

with experience in business, com-
mercial and corporate mediation.
•	 Sandra	 Estanque	 –	 Mediator.	

Sandra specializes in community 
mediation. She holds a degree in 
Social and Community Sciences 
and she is a supervisor in media-
tion training.
•	 João	 Guerreiro	 –	 Mediator,	

lawyer, specializing in family me-
diation. He is on the board of the 
Associação de Mediação Familiar 
(Family Mediation Association.)
•	 José	 Vasconcelos-Sousa	 –	 Me-

diator specializing in business 
mediation. MIT's Sloan School of 
Management MBA and co-chair 
of the Committee for Commercial 
Mediation of the Commercial Sec-
tion of the ACR.
•	Georg	Dutschke	–	PhD	(ABT)	

on the impact of new technologies 
in organizations, manager special-
ized in organization development 
and marketing.

MEDIACOM has established 
lists of qualified mediators pre-
pared to mediate in a wide range of 
issues and languages.

MEDIARCOM also provides 
training, coaching and consulting 
services in mediation and negotiation.

At MEDIARCOM mediation 
is practiced according to inter-
nationally established standards 
such as defined by ABA American 
Bar Association , ACR Associa-
tion for Conflict Resolution, AAA 
American Arbitration Association's 
Model Standards Of Conduct For 
Mediators, the European Code of 
Conduct for Mediators and na-
tional standards (such as the CEDR 
Code of Conduct for Mediators).

how can i incLude in my 
contracts recourse to 
mediation?

Mediation may prevent costly lit-
igation and can enhance the timely 
solution to disputes and conflicts. 
The low cost of mediation makes it 
easy to use it often.

MEDIARCOM suggests that in-
dividuals, organizations and com-
panies include a mediation clause 
in their contracts, where the parties 

agree to use mediation before us-
ing arbitration or judiciary action.

“The parties to this contract, 
.........”A”.......... and .........”B”.........., 
agree that any dispute resulting 
from this contract or related to it, 
will be submitted, compulsorily 
and as a first recourse, before any 
other means of dispute resolution, 
to mediation at a MEDIARCOM 
Centre for Conflict Resolution, to 
which the parties are members .”

At MEDIARCOM we use a clear 
step-by-step procedure divulged at 
the onset of mediation to the par-
ties to the dispute.

Not all disputes are effectively 
mediated and at MEDIARCOM we 
usually provide an Evaluation be-
fore we commit to mediate.

The mediation will take place 
preferably in a calm and neutral 
environment. In each session the 
parties will be guided and helped 
by the mediator, either in joint or 
caucus sessions, in the search for 
resolution to their conflict.

MEDIARCOM expert media-
tors have achieved a wide range of 
agreement at the end of an average 
of three, 2 to 3 hour, sessions.

what are the steps in 
mediation?

The process of mediation follows 
a certain number of steps that may 
be synthesized in the following se-
quence:

1. Request for mediation
2. Evaluation of the possibility to 

mediate
3. Preliminary contacts by ME-

DIARCOM with the parties
4. The parties agree to mediate (if 

mediation hasn't been the object of 
agreement in advance, for instance 
in a contractual mediation clause)

5. Separate preparatory meetings 
(or videoconferencing) with the 
parties and their lawyers

6. The MEDIARCOM 
mediator(s) are chosen according 
to the subject of the dispute

7. Agreement about the media-
tion procedures

8. Signing by the parties of a 
Consent to Mediate Form

9. Mediation sessions (either ple-
nary or caucus)

10. If an agreement is reached 
writing and verification of the 
agreement

11. Signing of the agreement and 
shredding of the mediator's notes

what are the advantages of 
using mediation for my 
company and myseLf?

There are several advantages 
that accrue to individuals, compa-
nies, organizations and institutions 
when using mediation.

The mediated parties usually cite 
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Părţile mediate citează, de obicei, 
următoarele avantaje la utilizarea 
medierii: intimitate totalã (media-
torul şi părţile convin asupra confi-
denţialităţii la debutul medierii, iar 
mediatorul nu va fi martor în cazul 
unei acţiuni în justiţie); simplitatea 
procesului (medierea este un pro-
ces privat, prin urmare, părţile sunt 
libere să căute un rezultat reciproc 
interesant); părţile deţin controlul 
asupra rezultatului (medierea este 
un proces voluntar în cazul în care 
deciziile sunt luate de către părţile 
mediate); rapiditate pentru a ob-
ţine soluţionare (un număr mare 
de dispute ajung la soluţionare în 
trei sesiuni de 2-3 ore. Aceste sesi-
uni au loc de obicei la intervale de 
timp apropiate între ele); costuri 
mai mici decât alte metode de re-
zolvare a conflictelor (în general, 
medierea este o opţiune cu costuri 
reduse în comparaţie cu arbitrajul 
sau acţiunea în justiţie); prezenţa 
mediatorului în discuţie are o influ-
enţă pozitivă (prezenţa mediatoru-
lui şi modul în care el organizează 
şi gestionează procesul de mediere 
stabileşte un mediu viitor orientat 
pe rezolvarea problemelor).

am deja un avocat. de ce ar 
trebui sa foLosesc serviciiLe 
dvs.?

Serviciile MEDIARCOM vor 
efectua o evaluare preliminară a 
disputei pentru a stabili dacă medi-
erea poate fi utilã.

Medierea permite restabilirea 
sau îmbunătăţirea comunicării în-
tre părţi. În mediere se pune accen-
tul pe o soluționare care va satisface 
interesele părţilor. Nu există câşti-
gători sau învinşi. relaţiile prezente 
şi viitoare dintre părţi sunt o preo-
cupare a mediatorului.

Avocaţii tuturor părţilor mediate 
au un rol important şi necesar în 
cadrul procesului, asistând şi consi-
liind clienţii cu privire la diferite so-
luţii pentru disputã. MEDIARCOM 
nu oferã consiliere juridicã. Media-
torul nu reprezintă părţile mediate. 
Acesta este rolul avocaţilor părţilor.

Mediatorul este "echidistant" în 
ceea ce priveşte pãrțile mediate şi nu 
are nicio putere de decizie. Obiecti-
vul mediatorului este de a facilita 
şi de a sprijini procesul de discuţie 
într-un mod organizat, dirijându-l 
cãtre soluții agreate de părţi.

este medierea eficientă în 
toate tipuriLe de confLicte?

La MEDIARCOM, conside-
răm medierea ideală atunci când 
interdependenţa există sau este 
perceputã de către părţi, atunci 
când o relaţie prezentã continuă şi 
în cazul în care părţile înţeleg avan-
tajele unei interacţiuni mai eficien-
te pentru atingerea obiectivelor lor.

Medierea poate avea un efect 
preventiv asupra viitorului, un 
efect de soluționare pentru conflic-

te declarate costisitoare. Medierea 
pentru prevenirea conflictelor vi-
itoare este utilizatã atunci când se 
stabilesc contracte, asociaţii în par-
ticipaţiune şi asociaţii de companii 
pentru scopuri specifice şi în toate 
tipurile de construire a consensului 
şi a acordului.

Medierea este, de asemenea, 
utilizatã în mod eficient în lucrul 
în echipă, în procedurile comisiilor, 
consiliilor public-private şi altor or-
ganisme mixte de luare a deciziilor.

Medierea de soluționare poate fi 
utilã în toate etapele unui conflict – 
fie că este vorba de un stadiu latent, 
declarat sau avansat al unui conflict. 
Medierea poate fi, de asemenea, de 
succes atunci când există proceduri 
judiciare în curs de desfăşurare.

Medierea poate fi utilizată în ori-
ce moment al unui litigiu şi permite 
restabilirea negocierilor directe în-
tre pãrți.

cum ştiu că ceea ce este 
convenit în timpuL medierii 
este îndepLinit?

Acordul realizat în mediere este 
un contract între părţi. Aceasta nu 
împiedică litigii viitoare în instan-
ţă în cazul în care părţile consideră 
necesar.

Ca şi în cazul celorlalte obligaţii 
contractuale, părţile sunt libere să 
stabilească conţinutul acordurilor 
realizate în cadrul medierii. Textul 
poate include clauze de stimulare 
şi sancţionare, precum şi garanţiile 
pentru îndeplinirea ei.

Acest contract, ca orice alt con-
tract, dacă nu este îndeplinit de 
către părţi, poate face obiectul unei 
noi medieri, arbitraj sau acţiune în 
instanţă.

La MEDIARCOM, ni se pare util 
ca avocaţii părţilor să fie implicați 
în toate etapele procesului de medi-
ere şi în special în scrierea acordu-
lui final.

unde au Loc sesiuniLe de 
mediere?

Sesiunile de mediere se desfă-
şoară în locaţii sugerate de MEDI-
ARCOM. Sesiunile pot avea loc la 
birourile MEDIARCOM sau într-o 
o locaţie neutră convenitã de părţi-
le mediate.

Locul de desfăşurare ar trebui să 
ofere un mediu calm, în care pot fi 
efectuate întâlnirile cu toate pãrțile 
şi reuniunile. Prin acordul între 
părţi, orice locație cu aceste carac-
teristici poate fi utilizatã pentru se-
siunile de mediere.

cât durează un proces de 
mediere?

Numarul de şedinte de mediere 
necesare pentru a se ajunge la un 
acord depinde de complexitatea li-
tigiului sau conflictului.

Mediatorii experți ai MEDIAR-
COM au obținut o gamă largă de 
acorduri la sfârşitul unei medieri 

the following advantages from us-
ing mediation:

Complete privacy (the mediator 
and the parties agree upon confi-
dentiality on the onset of mediation 
and the mediator will not be a wit-
ness in the event of a court action); 
Process simplicity (mediation is a 
private process therefore the medi-
ated parties are free to search for a 
mutually interesting outcome); The 
mediated parties have control over 
the outcome (mediation is a vol-
unteer process where the decisions 
are taken by the mediated parties); 
Rapidity to achieve resolution (a 
large number of disputes advance 
to resolution in mediation in three, 
two to three hour, sessions. These 
sessions are usually held at close 
time intervals between them); Low-
er cost than other conflict resolu-
tion methods (generally mediation 
is a low cost option when compared 
to arbitration or court action); The 
mediator’s presence in the discus-
sion has a positive influence (the 
presence of the mediator or media-
tors and the way he or she organizes 
and manages the mediation process 
establishes a problem solving future 
oriented environment).

i aLready have a Lawyer. why 
shouLd i use your services?

MEDIARCOM services will per-
form a Preliminary Evaluation of 
the dispute to establish if mediation 
may be useful.

Mediation allows for re-estab-
lishing or improving communica-
tion between the parties. In me-
diation the focus is on a resolution 
that will satisfy the parties’ interests. 
There are no winners or losers. Pre-
sent and future relations between 
the parties are a concern of the me-
diator.

Lawyers from all the mediated 
parties have a relevant and neces-
sary role in the process, assisting 
and counselling their clients on the 
different solutions for the dispute. 
MEDIARCOM does not provide 
juridical counsel. The mediator 
does not represent the mediated 
parties. That is the role of the par-
ties’ lawyers.

The mediator is “equidistant” in 
regards the mediated parties and he 
or she has no decision power. The 
mediator’s objective is to facilitate 
and support the discussion process 
in an organized fashion, directing it 
to solutions agreeable to the parties.

is mediation effective in aLL 
kinds of confLicts?

At MEDIARCOM we consider 
mediation ideal when interde-
pendency exists or is perceived by 
the parties, when a continued re-
lationship is present and when the 
parties understand the advantages 
of a more effective interaction to 
achieve their objectives.

Mediation can have a preventive 
effect on future, costly, conflicts or 
a resolutionary effect for declared 
costly conflicts. Mediation for pre-
venting future conflict is used when 
establishing contracts, joint ven-
tures, and associations of compa-
nies for specific purposes and in all 
types of consensus and agreement 
building.

Mediation is also used effectively 
in teamwork, committee proceed-
ings, public-private councils and 
other mixed decision-making bod-
ies.

Resolutionary mediation can be 
useful at all stages of a conflict – be 
it in latent, declared or advanced 
stages of a conflict. Mediation can 
also be successful when there are 
judiciary proceedings under way.

Mediation can be used at any 
moment of a dispute and allows for 
re-establishing direct negotiations 
between the parties.

how do i know that whatever 
is agreed upon in mediation 
is fuLfiLLed?

The agreement achieved in me-
diation is a contract between the 
parties. It does not prevent future 
litigation in court if the parties find 
it necessary.

As with all other contractual obli-
gations the parties are free to estab-
lish the contents of the agreement 
achieved in mediation. The text 
may include incentive and penali-
zation clauses as well as guaranties 
for its fulfilment.

This contract, like any contract, if 
not fulfilled by the parties may be 
the object of a new mediation, arbi-
tration or court action.

At MEDIARCOM we find it use-
ful for the lawyers for the parties to 
be involved at all stages of the me-
diation process and particularly in 
the writing of the final agreement.

where do the mediation 
sessions take pLace?

The mediation sessions take 
place at venues suggested by ME-
DIARCOM. The sessions may take 
place at MEDIARCOM offices or a 
neutral location agreed upon by the 
mediated parties.

The venue should provide a 
calm environment where meet-
ings with all the parties, as well as 
separate, caucus, meetings, may be 
conducted. By agreement between 
the parties any location with these 
characteristics may be used for the 
mediation sessions.

how Long does a mediation 
process take?

The number of necessary me-
diation sessions necessary to reach 
agreement depends on the com-
plexity of the dispute or conflict.

MEDIARCOM expert media-
tors have achieved a wide range of 
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care dureazã în medie trei zile a 
câte 2 – 3 ore.

Dacă la sfârşitul şedinţei a treia 
părţile nu simt că a avut loc o evo-
luţie pozitivă în direcţia unui acord, 
atunci mediatorul va sugera, de 
obicei, suspendarea medierii.

În medierile de succes, mai multe 
sesiuni pot fi necesare pentru a scrie 
acordul, după ce acordul a fost atins.

cât costă medierea?
Costul unei medieri de succes 

este mai mic decât costul altor opţi-
uni de soluţionare a conflictelor. La 
MEDIARCOM există o taxă iniţială, 
administrativă, pentru deschidere 
procedurii şi evaluarea posibilitãții 
de a media. Fiecare sesiune de me-
diere este plătitã pe ora de mediere. 
În medierea între societăţi ar putea 
exista o plată în legătură cu caracte-
risticile companiei.MEDIARCOM 
va oferi întotdeauna o evaluare cla-
ră a costurilor posibile.

cine pLăteşte?
Fiecare parte mediată va plă-

ti MEDIARCOM o taxã inițialã 
administrativã, pentru a începe 
procedura. MEDIARCOM propu-
ne o împărţire egală a plăţilor între 
părţi. Cu toate acestea, părţile sunt 
libere să convină asupra unei alte 
distribuţii a costurilor de mediere. 
Formula convenitã pentru plata ta-
xei va fi inclusã într-un document 
semnat de către părţi înainte de a 
începe mediere.

cine sunt mediatorii?
Mediatorii sunt profesionişti cu 

pregătire formală în metodele, pro-
cedurile şi codul de conduită pen-
tru mediatori ai MEDIARCOM.

Toți mediatorii de pe listele ME-
DIARCOM au parcurs cursurile de 
formare în mediere ale MEDIAR-
COM – munca lor este suprave-

gheată şi evaluată în mod regulat.
Toți mediatorii MEDIARCOM au 
urmat cursuri de formare în medi-
ere şi au avut practică în domeniul 
medierii, în anumite zone care sunt 
eligibile pentru mediere, în cazurile 
aduse la MEDIARCOM.

dacă nu se ajunge La un 
acord?

În cazul în care părţile nu ajung 
la un acord printr-un proces de 
mediere, ei pot opta pentru utili-
zarea altor metode de soluţionare 
a litigiilor. Medierea nu împiedică 
utilizarea arbitrajului sau a acțiunii 
judiciare. Potrivit regulamentului 
MEDIARCOM, mediatorul sau 
mediatorii prezenţi la mediere sunt 
împiedicați să depunã mãrturie în 
instanţă sau să divulge conţinutul 
sesiunilor de mediere.Pentru a le 
arăta clienţilor noştri angajamentul 
privind această regulă, mediatorul 
va rupe în bucăţi, în timpul ultimei 
sesiuni, notițele luate pe parcursul 
medierii.

cine ia parte La mediere?
Potrivit mediatorilor experți de 

la MEDIARCOM este important 
ca factorii cheie de decizie pentru 
fiecare parte mediatã sã fie prezenți 
în mediere. În cazul în care nu este 
posibil, atunci cineva care are pute-
rea de a se angaja în numele pãrții 
trebuie să fie prezent. Unul sau doi 
mediatori MEDIARCOM vor fi 
prezenți precum şi avocaţii părţilor 
în cazul în care părţile doresc acest 
lucru. Altor participanţi li se per-
mite accesul, în cazul în care părţile 
simt că este necesar,dar prezenţa 
lor trebuie să fie convenitã înainte 
de sesiune, de către toate părţile şi 
mediatorul (i). ■

Sursa:
http://www.mediarcom.com

agreement at the end of an average 
of three, 2 to 3 hour, sessions.

If at the end of the third session 
the parties do not feel that a posi-
tive evolution has taken place in 
the direction of agreement then 
the mediator will usually advise the 
suspension of the mediation.

In successful mediations more 
sessions may be necessary for writ-
ing the agreement, after agreement 
has been reached.

how much does mediation cost?
The cost of a successful media-

tion is lower than the cost of other 
conflict resolution options. At ME-
DIARCOM there is an initial, ad-
ministrative, fee for opening the 
proceedings and evaluation of the 
possibility to mediate. Each me-
diation session is paid on a fee per 
hour of mediation. In mediation 
between companies there may be 
a payment related to the character-
istics of the companies. MEDIAR-
COM will always provide a clear 
evaluation of potential cost.

who pays?
Each mediated party will pay ME-

DIARCOM an initial, administrative, 
fee to start the proceedings. MEDI-
ARCOM proposes an equal split of 
fee payments between the parties. 
However the parties are free to agree 
on a different distribution of media-
tion costs. The agreed upon formula 
for splitting fee payments will be in-
cluded in a document signed by the 
parties before mediation starts.

who are the mediators?
The mediators are professionals 

with formal training in the methods, 
proceedings and code of conduct 
for mediators of MEDIARCOM.

All mediators on the MEDI-
ARCOM lists have gone through 

MEDIARCOM mediation training 
– their work is supervised and eval-
uated regularly. All MEDIARCOM 
mediators had mediation training 
and have had practice in mediation 
in the specific areas they are eligible 
to mediate in cases brought to ME-
DIARCOM.

what if an agreement is not 
reached?

In the event that the parties do 
not reach agreement through a 
mediation process they can opt for 
the use of other dispute resolution 
method. Mediation does not pre-
vent the use of arbitration or judici-
ary action. According to MEDIAR-
COM regulation the mediator or 
mediators present at mediation are 
precluded to testifying in court or 
divulge the contents of the media-
tion sessions. To show our clients 
our commitment to this rule the 
mediator(s) will shred the notes he 
or she may have taken during me-
diation at the last session.

who takes part in the 
mediation?

According to the expert media-
tors at MEDIARCOM it is impor-
tant that the key decision makers 
for each mediated party be present 
in mediation. If that is not possible 
then someone who has the power 
to commit for the party needs to 
be present. One or two MEDIAR-
COM mediators will be present and 
the lawyers for the parties will also 
be present if the parties so desire.
Other participants are allowed if 
the parties feel they are necessary 
but their presence has to be agreed 
upon ahead of the session by all the 
parties and the mediator(s). ■

Source: 
http://www.mediarcom.com

cine suntem si unde mergem

j oi primesc un telefon inopinat 
la capatul caruia o am ca in-
terlocutoare pe dna. Gabriela 

Ichim, vicepresedinte al As. Cen-
trul de Mediere Bacau.

Dna. Ichim ma anunta cu multa 
bunavointa ca sunt invitata la Ba-
cau ca sa-mi ridic premiul in cadrul 
decernarii lui la Conferinta” Me-
dierea de la teorie la practica” care 
incepea a doua zi, adica vineri la 
orele 19,00.

Stirea a fost surprinzatoare, nesti-
ind initial carui fapt datorez aceasta 
onoare. Intotdeauna lucrurile au 
importanta lor si sunt strans legate 
unele de altele. Vorba veche “ceea ce 
semeni, tot aceea vei culege” a func-
tionat si in aceasta conjunctura.

Desi stiam de acest eveniment de 
la Bacau, nu-mi propusesem sa par-
ticip la el din diverse considerente. 

In acel moment al primirii vestii, 
programul meu pentru cele doua 
zile era altul. O eventuala schim-
bare in agenda mea insemnau re-
nuntari majore. Insa, faptul ca eram 
fericita castigatoare a unui premiu 
neasteptat, primul de acest fel, m-a 
facut sa-mi reconsider pozitia si sa 
caut solutii pentru a putea solutio-
na problema ivita.

Ziua de 28 octombrie 2011 imi 
va ramane mereu in amintire. Am 
cel putin trei motive pentru a nu 
o uita. Primul este acela ca au avut 
loc alegerile pentru membrii noului 
Consiliu de Mediere. Evident ca la 
ora 10,00 am fost la sediu pentru a 
vota. Al doilea este faptul ca am pri-
mit pentru prima data un premiu 
nesperat, pentru un lucru pe care 
l-am facut din constiinta si pentru 
care nu asteptam niciun fel de re-

who we are and where we go

t hursday, I received an unex-
pected call from Ms. Gabriela 
Ichim, Vice president of the 

Bacau Mediation Center Associa-
tion.

Ms. Ichim kindly announced me 
that I was invited to Bacau to collect 
my prize at the awarding ceremony 
within the "Mediation, from theory 
to practice" Conference that was to 
begin the following day, i.e. on Fri-
day at 19.00 hours.

The news was surprising, initially 
not knowing to which actually I 
owe this honor. Things have always 
their importance and are closely re-
lated to each other. The old saying 

"what you sow, you harvest" func-
tioned in this situation too.

Although I knew about this 
event in Bacau, I decided not to 
attend it due to various reasons. 

At the time of receiving the news, 
my schedule for the two days 
was different. A likely change 
in my agenda would mean ma-
jor losses. But being the happy 
winner of an unexpected prize, 
the first of this kind, made   me 
reconsider my position and seek 
solutions to deal with the prob-
lem encountered.

I will always remember the day 
of October 28, 2011. I have at 
least three reasons not to forget it. 
The first is that elections for the 
members of the new Mediation 
Council were held. Obviously, 
at 10.00 o’clock in the morning 
I went to the head office to vote. 
Second, is was for the first time I 
received an unexpected award for 
something I did out of my con-
sciousness and for which I wasn’t 
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compensa. Anume, 
in Proiectul lansat 
de UCMR “ Relan-
sarea medierii prin 
informare si impli-
care” am participat 
la un sondaj de 
opinie cu 3-4 luni 
in urma, program 
de care si uitasem. 
Iar in al trei-lea 
rand continutul 
premiului a fost 
destul de surprin-
zator. Constand in 
participarea la un 
curs de perfecti-
onare in “Analiza 
conflictului” cotat 
cu 16 puncte profe-
sionale si avandu-l 
ca formator pe Dl. 
Mugur Mitroi, pre-
sedintele UCMR.

Este putin sau 
mult, am realizat 
eu lucruri marete 
sau prea putine, 
nu stiu exact. Importanti sunt alti 
factori. Daca cu opt ore in urma, in 
acea zi treceam pe langa presedin-
tele UCMR si-l salutam in curtea 
Consiliului de Mediere, mergand 
la vot, viata avea sa-mi ofere o se-
rie de surprize mai tarziu si in zile-
le urmatoare, primind de la acesta 
o recunoastere si un curs gratuit. 
Mergand mai departe, am cunoscut 
persoane implicate in fenomenul 
medierii, persoane calde, constiin-
cioase, muncitoare si demne, ala-
turi de care poti sa muncesti pe rup-
te dar poti si sa formezi un cor sau 
cu care poti dansa “brasoveanca”.

Am realizat ca dincolo de orice 
bariere comunicationale, cei mai 
importanti sunt oamenii, principii-
le si valorile pe care fiecare si le cul-
tiva, onestitatea si implicarea dezin-
teresata, atitudinea corecta fata de 

munca si implicit profesionalismul. 
Intr-o fraza: samanta plantata, uda-
ta, plivita si ingrijita corespunzator, 
care mai tarziu iti va da rodul mult 
asteptat si dorit.

Multumesc Mugur pentru ge-
nerozitate si apreciere, multumesc 
Gabrielei pentru alegerea si corec-
titudinea ei, multumesc tuturor ce-
lor care timp de doua zile, la Bacau, 
m-au primit si m-au tratat cu multa 
caldura, ca pe propriul lor coleg, 
chiar daca fac parte din organizatii 
concurente cu a lor.

Cum “nimic in viata nu-i intam-
plator”, nici medierea in Romania 
nu este o intamplare. Este o saman-
ta care a fost plantata. Depinde de 
noi cum vom obtine roadele. ■

Valeria Ciupitu
Mediator

expecting any reward. Namely, 
within the project launched by 
UCMR "Re-launch of mediation 
through information and involve-
ment," I participated in a survey 
3-4 months before, a program that 
I had even forgotten about. Third, 
the prize itself was quite surpris-
ing, namely the participation in a 
training course in "Conflict anal-
ysis" rated 16 professional points, 
held by Mr. Mugur Mitroi, Presi-
dent of UCMR.

Whether is less or more, whether 
I achieved great or little things I do 
not know exactly. Other factors are 
important. Eight hours before that 
day I was passing by the UCMR 
President and saluting him in the 
Mediation Council backyard, while 
going to voting, but life was about 
to offer me a series of surprises 

later on that day 
and the following 
ones, receiving this 
recognition and 
a free course. Go-
ing forward, I met 
people involved in 
the mediation phe-
nomenon, warm, 
c o n s c i e n t i o u s , 
hardworking and 
dignified people, 
with whom you 
can work hard, but 
you also can form 
a choir or dance 

"Brasoveanca" (Ro-
manian dance)

I realized that be-
yond any commu-
nication barrier, the 
most important are 
the people, princi-
ples and values   each 
cultivates, honesty 
and selfless involve-
ment, the right at-
titude towards work 

and implicitly the professionalism. 
In a phrase: the seed planted, wa-
tered, weeded and care for it, which 
will give you the long expected and 
desired harvest later on.

Thank you Mugur for your gen-
erosity and appreciation, I thank 
Gabriela for her choice and fairness, 
I thank all those who, for two days 
in Bacau, welcomed me and treated 
me with great warmth, as if I were 
their colleague, even though I am 
part of organizations competing 
with them.

As "Nothing in life is accidental," 
mediation in Romania is not an ac-
cident either. It is a seed that was 
planted. It depends on us how we 
get the fruits. ■

Valeria Ciupitu
Mediator

ziLeLe medierii La bacău

i n zilele de 28 si 29 octombrie 
2011 la sediul Consiliului Jude-
ţean Bacău şi la Arena Mall, a 

avut loc, Prima ediţie a, , Zilelor 
Medierii la Bacău", manifestare 
organizată de Asociaţia Centrul de 
mediere Bacău şi Uniunea Centre-
lor de mediere din România. 

Evenimentul a avut drept scop 
implementarea medierii în comu-
nitatea băcăuană. 

MEDIEREA ESTE CEA MAI 
EFICIENTA METODĂ DE SOLU-
ŢIONARE A CONFLICTELOR PE 
CALE AMIABILĂ pentru că presu-
pune TIMP şI COSTURI REDUSE 
de soluţionare a litigiilor, dar mai 
ales ofera părţilor SANSE REALE 
ŞI EGALE DE CÂŞTIG. 

Medierea este o procedură prin 

care părţile ajutate şi asistate de o 
terţă persoană specializată, reuşesc 
să DECIDĂ ELE ÎNSELE asupra 
modului de stingere a litigiului lor, 
evitând astfel timpul îndelungat de 
soluţionare a conflictului, costurile 
mari, incertitudinea rezultatului fi-
nal, publicitatea, stresul, etc. Unul 
din marile avantaje ale procedurii 
medierii este RESTITUIREA TA-
XEI DE TIMBRU plătita de părti 
instanţelor de judecată pentru in-
vestirea acestora. 

La eveniment au participat; Mari-
cica Coşa - Vicepresedinte la Consi-
liul Bacău, Munteanu Elena - Con-
sultant Cancelaria Prefectului, Elena 
Mitea -senator, Carmen Cioltan-
Consilier Judeţean, Lăcrămioara 
Moglan Vicepreşedinte la Curtea de 

the mediation days in bacau

o n October 28 and 29, the 
Bacãu County Council and 
Arena Mall hosted the first 

event dedicated to the “Days of 
Mediation in Bacãu,” organized by 
the Bacãu Mediation Center As-
sociation and the Union of Media-
tion Centers from Romania.

The event aimed at implementing 
mediation in the Bacãu community.

Mediation is the most efficient 
method to solve conflicts amicably, as 
it implies low time and money costs, 
but more importantly, it offers the 
parties real and equal gain chances.

Mediation is a procedure by 
which the parties, helped and as-
sisted by a third specialized per-
son, manage to decide themselves 
on the way to terminate the con-

flict between them, thus avoiding 
the long time for solving the issue, 
the high costs, the incertitude of 
the final result, publicity, stress, 
etc. One of the most important ad-
vantages of mediation procedure 
is the restitution of the stamp fee 
paid by the parties to the courts of 
law when investing them.

The event was attended by Ma-
ricica Coşa – Vice president of the 
Bacãu Council, Munteanu Elena 

– Consultant within the Prefect’s 
Office Chancellery, Elena Mitea – 
senator, Carmen Cioltan – county 
councilor, Lăcrămioara Mog-
lan – Vice president of the Bacãu 
Court of Appeals, Maria Munte-
anu – President of the Bacãu Tri-
bunal, Simona Panfil – president 
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Apel Bacău, Maria Munteanu Prese-
dinte la Tribunalului Bacău, Simona 
Panfil - Presedinte la Judecătoria 
Podul Turcului, Maria Oborocianu 

- Magistrat la Tribunalul Bacău, Mi-
haela Crăciun -Magistrat Judecăto-
ria Bacău, Adina Ioniţă - Magistrat 
la Judecătoria Buhuşi, Mugur Bog-
dan Mitroi - Preşedinte la Uniunea 
Centrelor de Mediere din România, 
Candet Gigi Nucu -Decan al Baro-
ului Bacău, Ghigea Vasile -Decan 
al Colegiului Consilierilor juridici, 
Carmen Zaharia Ciorcilă-Notar 
public, Mintean Mircea- Director 
executiv DFPB, Valerica Mătăşel 

-lector- formator, consilier juridic 
la Casa de Asigurări de Pensii Ba-
cău, Lăcrămioara Mocanu- lector 
universitar, doctor -Reprezentant 
Universitatea Petre Andrei din Iaşi, 
Carmen Georgeta Fifirig- reprezen-
tant Serviciul de Asistenţă Socială 
Bacău, Marioara Maxinaş-Psiholog, 
Costică Rusu- Viceprimar Com Stă-
nişeşti Jud Bacău, etc. 

Agenda lucrărilor, , Zilelor Me-
dierii" a cuprins mai multe actiuni. 

1. O Conferinta intitulată , , Me-
dierea de la teorie la practică" si 
a vizat întâlnirea reprezentanţilor 
autorităţilor, instanţelor de judecată, 
institutiilor şi oamenilor politici, cu 
mediatorii din judeţul Bacău si din 
alte judete. Astfel participantii peste 
100 la număr au luat cunoştintă de 
evolutia medierii pe întreg teritoriul 
ţării şi de necesitatea continuă de a 
găsi noi modalităţi de impunere a 
medierii ca ACTIVITATE de IN-
TERES PUBLIC, aşa cum este con-
sfinţită de art 4 din Legea 192/ 2006. 

2. , , Caravana Medierii" a fost 
destinată întâlnirii publicului larg 
cu mediatorii din Bacău si difuza-
rea către acesta, a unui număr de 
500 de exemplare ale revistei de 
specialitate, , Medierea Tehnică şi 
Artă", număr consacrat Centrului 
de mediere din Bacău. 

3. , , Săptămâna medierii gratu-
ite" un proiect pilot unic pe terito-
riul României, ce a vizat înscrierea 
participantilor prezenţi la , , Ca-
ravana Medierii" într-un program 
de medieri Gratuite care să fie 
oferite de membrii Asocatiei. Ac-
tiunea a fost încununată de succes. 
Cetăţenii s-au arătat interesati de 
procedura medierii pentru că lu-
ând contact direct cu specialistii 
din domeniu, au putut să înţeleagă 
mai bine PriNCiPiile ŞI avaN-
taJele Medierii şi au decis că 
merită să profite de această şansă ce 
li s-a oferit. 

4. Masa Rotundă din 29 octom-
brie a reunit iarăşi reprezentanţi ai 
instanţelor de judecată şi mediatori 
din alte judete. Mediatori de succes 
ca; Mugur Bogdan Mitroi din Cra-
iova, Marina Ioana Alexandru din 
Bucureşti, Anca Simona Cînepă din 
Galaţi, Corina Andrei din Botoşani, 
Simona Tocitu din Constanta, Gri-
goraş Cătălin din Botoşani, Mirela 

Merluşcă din Piatra Neamţ, au dis-
cutat despre ; evoluţia medierii până 
în prezent, promovarea medierii, 
gradul de aplicabilitate al acesteia la 
instanţele de judecată din localităţi-
le lor, necesitatea unei pregatiri pro-
fesionale continui, necesitatea unei 
practici unitare în domeniul medi-
erii la nivel naţional, dar şi despre 
calităţile unui mediator de succes. 

Prin interventiile magistratilor 
băcăuani prezenti la aceste mani-
festări, s-a remarcat iNtereSul, 
deSCHiderea şi SPriJiNul 
acordat până în prezent de Curtea 
de Apel, Tribunalul şi Judecătoria 
Bacău tuturor mediatorilor din ju-
deţ pentru ca procedura medierii 
sa fie mai bine implementată în 
comunitate şi mai usor însuşită de 
justiţiabili. 

De asemenea, colegii mediatori 
din alte judeţe, au adus în discuţie 
şi strategiile pe care le-au aplicat 
pentru depăşirea piedicilor, ivite pe 
parcursul promovării şi practicării 
medierii. 

Un lucru si mai remarcabil este 
faptul că atât cât a fost posibil, ca 
timp alocat acestor manifestări, la 
eveniment au fost reprezentate insti-
tuţiile care se confruntă cu cele mai 
multe petitii şi conflicte în desfăşu-
rare sau în devenire. Nu a lipsit nici 
Biserica care prin reprezentantul 
său Preotul Ciuche Eugen Ciprian 
consilier în cadrul sectorului social 

-filantropic al Episcopiei Romanului 
şi Bacăului ne-a sustinut în demer-
surile noastre de a implementa me-
dierea în comunităţile religioase. 

Mai mentionăm un fapt lăuda-
bil şi anume faptul că tot în 28 oc-
tombrie 2011, Centrul Regional de 
mediere din Bacău, a inaugurat în 
colaborare cu Tribunalul Bacău şi 
Judecătoria Bacău, la sediul Jude-
cătoriei Bacău, Biroul de informare 
a justiţiabilor de către mediatori, 
care va funcţiona începând cu 1 
nov 2011. Se poate spune ca ambele 
Centre de mediere au acţionat prin 
iniţiativele întreprinse în această 
săptămână, în interesul şi în bebe-
ficiul cetăţeanului şi justiţiabilului 
băcăuan. activitatea de mediere 
ca activitate de interes public, îşi 
va aduce contribuţia la înfăptui-
rea actului de justiţie, numai dacă 
toate instituţiile abilitate îşi vor da 
concursul în acest sens şi mai ales, 
dacă cetăţenii înţelegând avantajele 
procedurii medierii vor apela cât 
mai des la aceasta pentru stingerea 
pe cale amiabilă a litigiului dintre ei. 

Orice persoană aflata în conflict, 
are drePtul de a fi informată prin 
toate mijloacele posibile despre exis-
tenta acestei alternative, însă alege-
rea modului de stingere a litigiului, 
îi aparţine în exclusivitate.  ■

Gabriela Ichim
Avocat. Mediator

Vicepreşedinte Uniunea Centrelor 
de Mediere din România

of the Podul Turcului Court, Ma-
ria Oborocianu – judge with the 
Bacãu Tribunal, Mihaela Crăciun 

–judge Bacãu Court, Adina Ioniţă 
– judge with Buhuşi Court, Mu-
gur Bogdan Mitroi – president 
of the Union of Mediation Cent-
ers from Romania, Candet Gigi 
Nucu – Dean of Bacău Bar, Ghigea 
Vasile – Dean at the Legal Coun-
cilors College, Carmen Zaharia 
Ciorcilă – notary public, Mintean 
Mircea – executive director DFPB, 
Valerica Mătăşel – lecturer – train-
er, legal councilor with the Bacãu 
Insurance and Pension House, 
Lăcrămioara Mocanu – university 
lecturer, PhD – representative of 
the Iaşi Petre Andrei University, 
Carmen Georgeta Fifirig – repre-
sentative of the Bacãu Social Assis-
tance Service, Marioara Maxinaş – 
psychologist, Costică Rusu – Vice 
mayor Stănişeşti village, Bacãu 
County, etc.

The Days of Mediation agenda 
included several actions.

1. The “Mediation, from theory 
to practice" conference, which 
aimed at organizing a meeting 
between the representatives of au-
thorities, courts, institutions and 
politicians, with the mediators 
from Bacãu and other counties. 
Those more than 100 participants 
learned about the evolution of 
mediation throughout the coun-
try and the continuous need to 
find new ways to impose media-
tion as public interest activity, as 
approved by article 4 of Law 
192/2006;

2. “The Mediation Caravan" im-
plied the meeting of the public 
with the Bacãu mediators and dis-
tribution of 500 copies of the “Me-
diation technique and art" maga-
zine, a special issue dedicated to 
the Bacau Mediation Center;

3. “Free mediation week,” a 
unique pilot project in Romania, 
which registered the participants 
attending the Mediation Caravan 
in a free mediation program to be 
offered by the Association’s mem-
bers. The action was a real success. 
Citizens have shown interest in 
the mediation procedure, given 
that they were able to take direct 
contact with specialists in the field 
and were able to understand better 
the PRINCIPLES AND ADVAN-
TAGES of mediation and decided 
it was worth taking this chance 
they were given;

4. The Round Table held on 
October 29 gathered again the 
representatives of the courts and 
mediators from other counties. 
Successful mediators such as: Mu-
gur Bogdan Mitroi from Craiova, 
Marina Ioana Alexandru from 
Bucharest, Anca Simona Cînepă 
from Galaţi, Corina Andrei from 
Botoşani, Simona Tocitu from 
Constanta, Grigoraş Cătălin from 

Botoşani, Mirela Merluşcă from 
Piatra Neamţ talked about: the 
evolution of mediation so far, 
promotion of mediation, the ap-
plicability of mediation within 
the courts from cities represented, 
the need for a continuous profes-
sional training, the need for a uni-
tary practice in mediation field at 
country level, but also about the 
qualities of a successful mediators.

The interventions made by the 
Bacãu judges attending this event 
highlighted the interest, openness 
and the support given so far by: the 
Bacãu Court of Appeals, Tribunal 
and Court of Law to all mediators 
in the county, so that the mediation 
procedure is best implemented in 
the community and made more 
understandable to the litigants.

Also, the peer mediators from 
other counties also discussed 
about the strategies they applied 
to overcome the impediments that 
occurred during promotion and 
practicing mediation.

A remarkable aspect is the fact 
that the event was also attended, 
within the limits of the time pos-
sibilities, by the representatives of 
the institutions which confront the 
highest number of petitions and 
pending conflicts. The Church was 
also present, through its representa-
tive Priest Ciuche Eugen Ciprian, a 
councilor at the social-philanthrop-
ic segment of the Roman and Bacãu 
Episcopacy, who supported in our 
attempts to implement mediation 
in the religious communities.

It’s also worth mentioning that 
on October 28, 2011 the Regional 
Mediation Center from Bacãu in-
augurated, in collaboration with 
Bacău Tribunal and Court of Law, 
at the Bacãu Court premises, an 
information office on mediation 
for litigants, which is to func-
tion starting November 1, 2011. 
We may say that both Mediation 
Centers acted through the initia-
tives taken this week, in the inter-
est and for the benefit of the Bacãu 
citizens and litigants. Mediation, 
as activity of public interest will 
bring its contribution to the ac-
complishment of the justice act, 
only if all institutions author-
ized work for this and especially 
if the citizens, understanding the 
advantages of mediation, use this 
procedure as often as possible to 
amicably terminate the litigation 
between them.

Any person in conflict has the 
right to be informed through all pos-
sible means about the existence of 
this alternative, however the way in 
which the conflict is terminated be-
longs exclusively to that person. ■

Gabriela Ichim
Lawyer. Mediator

Vice president of the Union of 
Mediation Centers from Romania



Iunie 2011 ▶ bucureşti  ▪  Iulie 2011 ▶ brăila  ▪  August 2011 ▶ braşov
Septembrie 2011 ▶ Constanţa  ▪  Octombrie 2011 ▶ bacău

Noiembrie 2011 ▶ Cluj-Napoca  ▪  Decembrie 2011 ▶ Ploieşti 
Ianuarie 2012 ▶ tulcea ▪ Februarie 2012 ▶ Galaţi ▪ Martie 2012 ▶ iaşi  

Aprilie 2012 ▶ baia Mare ▪ Mai 2012 ▶ bucureşti ▪ Iunie 2012 ▶ Arad 
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Lista membrilor Colegiului Mediatorilor  
din Regiunea de Nord-Vest Cluj-Napoca

Nr. 
crt.

NuMe si 
PReNuMe Adresa Telefon & e-mail

1 JefLeA soRiN-
NARCiz

Cluj Napoca, str. 21 
Decembrie nr. 134/21

0744.631.086
sorin.jeflea@mediere-nv.ro
sorin.jeflea@yahoo.com

2
PANTeL 
CRisTiNA-
MihAeLA

Cluj Napoca, str. M. 
Eminescu nr. 13/1

0740.624.750
cristina.pantel@mediere-nv.ro
cristina.pantel@gmail.com

3 CiRLig AuRoRA Cluj Napoca, str. 
0743.566.096
aurora.cirlig@mediere-nv.ro
aurora.cirlig@gmail.com

4 VisAN oANA 
BiANCA Cluj Napoca, 

0735.535.999
oana.visan@mediere-nv.ro
oana.visan@gmail.com

5
fLoRe 
MARius-
NiCoLAe

Cluj Napoca, str. 
0725.349.974
marius.flore@mediere-nv.ro
mariusflore@btrl.ro

6 gheoRghies 
VioRiCA

Cluj Napoca, str.Avram 
Iancu nr. 49 

0743.013.636
viorica.gheorghies@mediere-nv.ro
viorica.gheorghies@gmail.com

7
CRisAN 
CAMeLiA 
gABRieLA

Cluj Napoca, str. 
0740.086.463
camelia.crisan@mediere-nv.ro
camigabicrisan@yahoo.com

8 TodA CiPRiAN
Cluj Napoca, str.
Alexandru Vaida 
Voievod nr. 59

0745.668.320
ciprian.toda@mediere-nv.ro
ciprian.toda@ocaziiauto.ro

9 oNAC CoRiNA-
ANgeLA

Cluj Napoca, str. 21 
Decembrie 1989, 
nr.93/62

0745.922.733
corina.onac@mediere-nv.ro
corinaonac@yahoo.com

10
deATCu 
MiRCeA 
seRgiu

Cluj Napoca, Aleea 
Baita, nr.5/28

0736.680.136
mircea.deatcu@mediere-nv.ro
msd2x2002@yahoo.com

11
oLTeAN 
sTefANiA 
sANdA

Cluj Napoca, str.
0745.424.001
sanda.oltean@mediere-nv.ro
stefaniasanda@yahoo.com

12 BoTA dANieLA-
ANCA Cluj Napoca, str.

0745.641.247
anca.bota@mediere-nv.ro
bria_ancadaniela@yahoo.com

13 CodReAN dAN-
CRisTiAN Cluj Napoca, str.

0744.477.399
dan.codrean@mediere-nv.ro
codreandan82@yahoo.com

14 ToAdeRe 
ioANA Cluj Napoca, str.

0742.060.499
ioana.toadere@mediere-nv.ro
toadere_ioana@yahoo.com

Nr. 
crt.

NuMe si 
PReNuMe Adresa Telefon & e-mail

15 ReBeLeANu 
AdiNA Cluj Napoca, str.

0766.454.052
adina.rebeleanu@mediere-nv.ro
adinarebeleanu@yahoo.com

16
suCiu 
CRisTiNA-
MARiA

Cluj Napoca, str.
0722.577.638
cristina.suciu@mediere-nv.ro
inalia_s@yahoo.com

17
CuCuLeANu 
LAuReNTiu-
CATALiN

Turda, jud Cluj str.
0722.517.408
catalin.cuculeanu@mediere-nv.ro
ccuculeanu@personal.ro

18 Rusu RARes 
sTeLiAN Cluj Napoca, str.

0722.110.120
rares.rusu@mediere-nv.ro
rares.rusu@yahoo.com

19 JuhAsz iosif
Floresti, Jud. Cluj, str.
Ghe. Doja bl. F, sc. 2, 
ap. 25A

0741.387.882
iosif.juhasz@mediere-nv.ro
office@juhasz.ro

20 hossu ANdRei 
hoReA Cluj Napoca, str.

0731.250.903
andrei.hossu@mediere-nv.ro
andreihossu@yahoo.com

21
geCse-
BoRgoVAN 
ALexANdRu

Cluj Napoca, str.
0744.773.509
alexandru.gecse@mediere-nv.ro
gecsed@yahoo.com

22
Rusu 
AugusTiN-
MiRCeA

Turda, jud. Cluj, str.
George Cosbuc 
nr.11/3

0741.050.682
mircea.rusu@mediere-nv.ro
mircea.rusu@ymail.com

23
MoRosANu 
gRigoRe-
fLoRiN

Cluj Napoca
0740.248.139
florin.morosanu@mediere-nv.ro
florin_morosanu@yahoo.com

24 PiNTiLie 
ioANA-MoNiCA Cluj Napoca

0752.271.557
monica.pintilie@mediere-nv.ro
monica31pintilie@gmail.com

25 ANdReiCA 
RAdu CoRNeL Cluj Napoca 0745.777.746

radu.andreica@mediere-nv.ro

26 deNiTiu 
MihAeLA

Cluj Napoca, str. 
Plopilor nr.30-32, bl 
L3, ap.40

0741.284.038
mihaela1170@yahoo.co.uk

27
VARgA 
ALexANdRA 
geoRgiA

Cluj Napoca, str. 
Avram Iancu nr.7, ap.1

0724.707.390
alexandravarga@yahoo.com

28 goCAN 
LidiCiCA

Cluj Napoca, str. 
Pitesti nr.1, ap 31

0744.842.268
gocan.lidicica@cluj.astral.ro

29 guRzAu 
AdRiAN Cluj Napoca adrian.gurzau@mediere-nv.ro

adrian.gurzau@gmail.com


