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LA 2 ANI, C.R.E.D. –
Copiii Râd, Eu Dăruiesc

L

a 2 ani de la nastere, revista Medierea Tehnica si Arta
sarbatoreste. Vrem sa dam
inapoi caldura cu care am fost
inconjurati si am crescut. Responsabilitatea implicarii si sustinerea comunitatii sunt valori care,
de azi, vor fi integrate in prezent.

Dam astfel startul 
campaniei de strangere 
de fonduri C.R.E.D. – Copiii
Rad, Eu Daruiesc.

Campania isi propune sa faciliteze accesul la educatie si asistenta sociala pentru copiii din
familii vulnerabile sustinuti de
Centrul de zi pentru copii ”Sf. Mucenita Sofia” - un asezamant care
functioneaza in cadrul Sectorului
Social Filantropic si Misionar – o
componenta a Arhiepiscopiei Bucurestilor, eparhie din cadrul Mitropoliei Munteniei si Dobrogei,
care este organizat si functioneaza, din punct de vedere canonic si
administrativ, conform prevederilor Statutului Bisericii Ortodoxe
Romane, sub conducerea Preafericitului Parinte Daniel.
Asa cum bine stiti, oricat de mult
am vrea, planurile nu pot deveni
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realitate fara resursele necesare.
Asadar, va invitam sa decideti
ca 2% din impozitul dumneavoastra pe venit sa fie folosit
pentru cresterea si educatia copiilor din Centrul de zi pentru
copii „Sf. Mucenita Sofia”.
Fara generarea unor costuri
suplimentare, si dumneavoastra
puteti contribui în mod direct la
ameliorarea calitatii vietii unui
astfel de copil si oferirea unui viitor mai bun.

Cum puteti face acest 
lucru?

Directionand 2% din impozitul
datorat statului direct catre Centrul de zi pentru copii „Sf. Mucenita Sofia”. Nu va costa nimic si
poate reprezenta un ajutor important pentru un copil. 
■
Adresa Centrului: str. Scaune nr.
2 – 4, sector 3, București
Email: centruldezi_sf.sofia@
yahoo.com
Tel. +40314.380.290
Campanie sustinuta de:
www.mediereatehnicasiarta.ro
www.fmmm.ro
www.portalmediere.ro
www.medieretv.ro

AT 2 YEARS OLD, BELIEVE –
Children Laugh, I Give

A

t 2 years since its foundation, the magazine Mediation Technique and Art is
celebrating. We want to return the
warmth we were surrounded with
and which helped us grow. The
responsability of commitment and
the support for the community are
the values which, starting today,
will be integrated in the present.

me reality without the needed
resources.
We invite you to decide that
2% of your income tax to be
used for the raise and education of the children from the Center for Children Saint Sophia.
Without any additional costs,
you can contribute directly to improve the quality of a child’s life
and to his better future.

Therefore we start the 
fund raising campaign
How can you do that?
BELIEVE – Children Laugh, I Give. By directing 2% of the tax inThe campaign aims to facilitate
the access to education and social
assistance for the children from
vulnerable families supported
by The Center for Children Saint
Sophia – an entity functioning
within the Social Philanthropical
and Missionary Sector – a component of the Archiepiscopate of
Bucharest of the Metropolitan of
Muntenia and si Dobrogea, which
is organised and functional, canonic and administrativ, according
to the Statute of the Romanian
Orthodoxe Church, under the
conduct of His Beatitude Daniel.
As you are aware, as much as
we want, the plans cannot beco-

come owed to the state directly
to the Center for Children Saint
Sophia. It is not costing you
anything additional and it can
represent an important help for a
child. Nu va costa nimic si poate
reprezenta un ajutor important
pentru un copil. 
■
Address of the Center: 2-4, Scaune Street, 3rd District, Bucharest
Email: centruldezi_sf.sofia@
yahoo.com
Phone: +40314.380.290
Campaign supported by:
www.mediereatehnicasiarta.ro
www.fmmm.ro
www.portalmediere.ro
www.medieretv.ro
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Tehnici de mediere –
DepĂŞirea impasului

O

rice mediator cu putina experienta a trait momentul
in care, in plin proces de
mediere, lucrurile se blocheaza
brusc, negocierea partilor ajunge
in impas, conflictul devine mai
grav decat la inceput, iar el, ca
mediator, se afla in cea mai mare
pauza de inspiratie, are indoieli
despre ce trebuie sa spuna, sta
fata in fata cu partile aflate in
mediere si care asteapta de la el
un miracol, sau, mai grav, sunt pe
picior de plecare spunand “ stiam
eu ca imi pierd timpul cu medierea voastra “ !
Ce trebuie sa faca mediatorul in
aceasta situatie? Ce trebuie sa spuna mediatorul cand are indoieli
despre ceea ce trebuie sa spuna?
Ca si mediator in Bucuresti am
reusit sa beneficiez de suficient
de multe medieri care sa imi ofere o experienta profesionala in
mediere suficient de diversificata
in functie de natura conflictului
aflat in mediere, dar mai ales de
personalitatea oamenilor implicati in procesul de mediere. Poate
masculinitatea sau orgoliul profesional poarta vina, dar, trebuie sa
marturisesc ca ma incadrez in acea
categorie numita acuzativ de formatorii mei “ Mediatorul de Acord
“ Adica acea categorie de mediatori
care daca are dificultati sa conduca
partile aflate in procesul de mediere la un acord simte ca treaba sa de
mediator este insuficienta.
Sunt si mediatori care au alta
perspectiva asupra medierii, dar
eu cred ca singurul instrument
pe care mediatorul il are este intrebarea ! Credeti ca intamplator
semnul intrebarii arata ca un carlig? Cu carligul intrebarii scoatem
pe masa medierii informatiile
necesare pentru a ajunge la acord.
Sa ne intoarcem la faza de impas in mediere. Cand analizam
acest moment trebuie sa tinem
cont de anumite secrete foarte
necesare in mediere.
Aristotel spunea ca omul este
ghidat de doua mari coordonate:
RATIUNE si EMOTIE. Mediatorii
cu experienta stiu ca cel mai des
emotia este cea care mentine partile in conflict. Foarte des in mediere auzim afirmatii ca: m-a jignit,
x obiect are valoare sentimentala,
cum sa mai pot avea incredere
intr-un om care m-a pacalit, ma
doare sa stiu ca, ma indoiesc ca
se mai poate etc;
Asta inseamna ca mediatorul
trebuie sa fie atat de abil incat
sa adreseze intrebari menite sa
solicite ratiunea partilor aflate
in procesul de medire pana cand

aceasta ajunge sa fie mai puternica decat emotia initiala.
Cum adresam intrebarea, cum
ne facem auziti? De foarte multe ori,
in mediere, avem impresia ca mesajul nostru ajunge greu sau ajunge distorsionat la parti, iar asta ne
ingreuneaza pozitia de mediator.
Psihologia moderna ajuta medierea stabind trei mari categorii
cand vorbim despre forma de perceptie pe care oamenii o au: vizuali, auditivi si kinestezici.
Adica cei care sunt atenti la
ceea ce vad, cei care sunt atenti la
ceea ce aud si cei care sunt atenti
in special la ceea ce simt.
Daca marea mea problema ca
mediator ar fi ca te-ai plicitisit sa
citesti acest text despre impasul
in mediere, as considera ca plictiseala este o emotie si as incerca
o intrebare care sa iti motiveze
ratiunea de a continua sa citesti
textul pana la capat.
In functie de categoria de receptor in care te afli as intreba:
Vezi ca lucrurile incep sa capete o forma? Vrei sa vedem si cum
punem in practica aceasta teorie?
(pentru un vizual, valabil si la mediere)
Ce spui despre cele auzite pana
acum? Vrei sa auzim cum suna
teoria aceasta pusa in practica?
(pentru un auditiv, valabil si la
mediere)
Simti ca informatiile de pana
acum sunt utile? Le-am putea
pune in practica intr-o forma pe
care sa o simti utila? (pentru un
kinestezic, valabil si la mediere)
Inainte de a ma referi concret la
faza de impas in mediere, as vrea
sa amintesc un amanunt extrem
de important: Odata cu autorizarea fiecare mediator uita definitiv
cuvantul NU ! Daca ne uitam cu
atentie, in textul pe care il citim,
acest cuvant este absent !
Tot aici as vrea sa amintesc intrebarea: ce trebuie sa spuna mediatorul cand are indoieli despre
ceea ce trebuie sa spuna?
Iar raspunsul meu ferm este:
NIMIC ! Decat sa spunem ceva
gresit mai bine lasam tacerea sa
domine medierea atat cat este nevoie. Tacerea aceea apasatoare in
faza de impas in mediere o simt si
partile la fel de tare ca si noi. Secundele de tacere sunt un razboi
al nervilor in care cel mai slab va
ceda. Sunt convins ca mediatorii
isi doresc sa domine mai mult decat sa fie dominati de parti. Veti fi
surprinsi sa descoperiti ca in faza
aceasta de cedare partile cedeaza
si pretentiile de foarte multe ori !
Buuun... Ca sa avem solutia ie-

Mediation techniques –
Overcoming a deadlock

A

ny mediator with a little
experience lived the moment when, in full process
of mediation, things suddenly
block, negotiations between parties reach a deadlock, conflict
becomes worse than was at first,
and the mediator has the biggest break of inspiration, has
doubts about what he wants to
say, stands face to face with the
parties in mediation who expect a
miracle from him, or, worse, are
on the go saying “I knew I was
going to waste my time with your
mediation!”
What should the mediator do
in this situation? What should the
mediator say when having doubts
about what to say?
As a mediator in Bucharest, I
managed to have enough mediation to give me a professional experience in mediation sufficiently
diversified, depending on the
nature of conflict but especially
on the personality of the people
involved in the mediation process.
You may blame it on my manliness or professional pride, but I
must confess that I fall into that
category accusatively called by
my trainers “mediators of agreement”, meaning that category
of mediators who, while finding
difficulties in leading parties in
mediation to an agreement, feels
that his work as a mediator is insufficient.
There are also mediators who
have a different perspective on
mediation, but I think the only
tool a mediator has is questions: “Do you think the questioning mark looks like a hook by
chance?” We use the questioning
hook to put on the mediation table the necessary information to
reach agreement.
Let’s go back to deadlocks in
mediation phase. When analyzing this point we have to take into
account certain very necessary secrets in mediation.
Aristotle said that man was
guided by two main elements:
reason and emotion. Experienced
mediators know that most times
emotion is what keeps the parties in conflict. In mediation we
often hear statements such as: he
offended me, x object has a sentimental value, how can I trust a
man who tricked me, it hurts me
to know that, I doubt they still can
etc.
This means that a mediator
must be so clever as to address
questions requiring the reason of
parties in the mediation process,

until it gets to be more powerful
than the original emotion.
How do we ask questions, how
do we make ourselves heard? Very
often, in mediation, we think that
our message reaches parties very
hard or with distortions, and that
this hampers our position as mediators.
Modern psychology helps mediation, setting three main categories when talking about shape
of perception that people have:
visual, auditory and kinesthetic.
I refer to those who are paying
attention to what they see, those
who are paying attention to what
they hear and those who are especially careful about what they feel.
If my biggest problem as a
mediator is you getting bored
with reading this text about the
deadlock in mediation, I believe
that boredom is an emotion and
I would ask a question to justify
your reason to continue reading
the text to the end.
Depending on the category of
receivers you are in, I would ask:
Do you see things starting to
take a shape? Would you like to
see how we put this theory into
practice? (For a visual person,
also valid in mediation)
What do you say about those
heard so far? Do you want to hear
how this theory sounds into practice? (For an auditory person, also
valid in mediation)
Do you feel that the information so far is useful? Could we put
it into practice in a form that you
feel useful? (For a kinesthetic person, also valid in mediation)
Before I talk specifically about
deadlock in mediation phase, I
want to consider a very important detail: once authorized, each
mediator completely forgets the
word NO! If we look carefully, in
the text we are reading, the word
is absent!
Here I would like to recall the
question: what should a mediator
say when has doubt about what
he needs to say?
And my answer is firm: NOTHING! Rather than say something
wrong, better let silence dominate mediation as long as needed.
This oppressive silence during
the deadlock phase is felt by parties as much as is felt by us. Seconds of silence is a war of nerves
where the weakest will give up. I
am convinced that mediators
want to dominate more rather
than being dominated by parties.
You will be surprised to discover
that in this phase of giving up,
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sirii din faza de impas in mediere
trebuie sa intelegem ce a generat
acest impas !
Am stabilit deja ca faza de impas in mediere poate fi generata
de:
0. – In afara discutiei de pana
acum imi doresc sa amintim folosirea corecta a tehncilor de mediere clasice invatate in cursul de
baza. Asadar, un prim motiv pentru care ne aflam in faza de impas
in mediere poate fi lipsa aplicarii
tehnicilor clasice de mediere, la
care se adauga:
1. Pastrarea discutiior in registrul emotional.
2. Lipsa unei comunicari adecvate pentru categoria de receptor
in care sa afla partile.
3. Scoaterea in evidenta a partilor negative de catre mediator
prin folosirea cuvantului NU, si
astfel amplificarea starii conflictuale in mediere.(amanunt invat
si in cursul de baza, dar negljat
de multi mediatori)
4. Un mediator prea vorbaret
care conduce gresit dialogul.
5. Prezenta mediatorului ! Am
lasat intentionat acest punct 5 la
finalul discutiei noastre. Trebuie
sa intelegem ca partile prezente
la mediere au avut initial o relatie care acum s-a denaturat in
conflict. Mediatorii-avocati intimideaza prin nivelul juridic al
discutie in mediere, alti mediatori
intimideaza prin nivelul foarte
oficial al dialogului in mediere.
Poate fara vina mediatorul este
prea tanar, prea varstnic, prea
barbat sau prea femeie pentru
ceea ce partile au nevoie la un
moment dat.
Am fost surprins sa constat ca,
aflandu-ma in faza de impas in
mediere, dupa o tacere apasatoare de cateva zeci de secunde am
constatat ca bariera de comunicare pe care incercam sa o sparg
eram chiar eu! Dupa epuizarea
tehnicilor de baza in mediere, a

secretelor de experienta in mediere, dupa discutii separate, am incercat sa las partile cateva minute
singure. Le-am spus ca le voi lasa
singure cinci minute, m-am ridicat si am iesit inchizand usa dupa
mine oferindu-le intimitatea de
care aveau nevoie. Dupa tot ce se
spusese, dupa descarcarea emotionala si negocierea rationala in
procesul de mediere, partile voiau sa isi spuna ultimele cuvinte
de despartire, sau de iertare, de
mustrare sau poate numai sa se
priveasca in ochi inainte de semnarea unui acord odata cu depasirea conflictului foarte apasator
stins prin mediere.
As vrea sa privim acest text fara
pretentia de a acoperi toate tehni-

parties will often give up many of
their claims!
Well...To have the solution to a
deadlock phase in mediation, we
must understand what caused
this deadlock!
We have already established
that deadlock phase in mediation
can be generated by:
0. outside the discussion so
far, I want to consider the proper
use of traditional mediation techniques learned in the basics. So
the first reason why we are in a
deadlock phase is given by the
failure to apply classical techniques of mediation, plus:
1. keeping discussions in emotional setting
2. lack of adequate communica-

Ziua medierii la Bacău | Decembrie 2012
cile de iesire din impas, fara pretentia de a se vrea un curs sau de
a invata pe cineva tehnici de mediere. Este numai o impartasire a experientei personale de mediator
pusa pe hartie ca sa o pot intelege
mai bine, iar daca reuseste sa fie
utila cuiva este foarte bine. Sunt
de acord ca la cele scrise se pot
adauga multe alte idei minunate
al colegilor nostri la fel cum sunt
de acord ca sunt situatii in care
cele scrise pot fi ineficiente.

Petru Mustateanu
Mediator

tion with the category of receivers
3. the mediator highlighting
the negative parts by using the
word NO, thus amplifying conflicting state in mediation. (this
is also being taught in the basics
training, but many mediators neglect it)
4. a too chatty mediator leading
dialogue in a wrong direction.
5. presence of the mediator!
I deliberately left this point 5 in
the end of our discussion. We
must understand that the parties
to mediation were initially involved in relationships which now

Mediator vs Avocat, sau, Sunt 
avocatii mediatori de drept?

I
6

n cartea “ MEDIEREA – O perspectiva psihologica asupra
solutionarii conflictelor “ scrisa
de Freddie Strasser ( psihoterapeut) si Paul Randolph avocat pledant (barrister), lansata in Bucuresti in anul 2012 gasim la pagina
59 urmatorul text :
“Medierea este pentru avocati
ce este sexul pentru pentru tineri:
toata lumea pare sa vorbeasca
despre ea, toata lumea pare sa fie
de acord ca este un lucru bun, dar
putini au avut o experienta reala

cu ea. ( Ian Walker de la Russell
Jones&Walker, la Auditul CEDR privind Justitia Civila din aprilie 2000).
Din pacate citatul de mai sus
continua sa fie la fel de pertinent
ca atunci cand a fost folosit prima
data. Conceptiile gresite si intelegerea eronata a naturii si functiei
procesului de mediere continua
sa infloreasca printre avocati, dar
si in randul celor care nu sunt avocati. Insa medierea are relevanta
pentru oricine are ocazia sa se
confrunte cu un conflict nu numai

distorted into conflict. Lawyer-mediators intimidate by using legal
aspects in mediation discussions,
other mediators intimidate by using a very official dialogue in mediation. Probably without a blame,
a mediator is too young, too elderly, too male or too female for
what parties need at a given time.
I was surprised to see, encountering the deadlock phase in mediation, after a harsh silence of a
few tens of seconds that the communication barrier I was trying to
break was myself! After exhausting the basic techniques in mediation, the experience secrets in
mediation, after separate discussions, I tried to leave the parties
a few minutes alone. I told them
that I would leave them alone for
five minutes, I got up and walked
out closing the door behind me,
giving them the privacy they needed. After everything that had been
said, after emotional discharge
and rational negotiation in the
mediation process, the parties
wanted to say their last words of
breaking up, or forgiveness, or
perhaps only to look in the eye before signing an agreement once
overcoming the very oppressive
conflict through mediation.
I would like you to see this text
is not claiming to cover all the
techniques out of a deadlock, is
not pretending to be some kind
of a lecture or teach someone
mediation techniques. It is just
a sharing of personal experience
as a mediator put on paper so I
could better understand it and if
someone finds it useful, this is
very good. I agree that what has
been written can be added many
wonderful ideas by our peers, but
at the same I agree there are situations in which all the things written above may be ineffective. 
Petru Mustateanu
Mediator

Mediator vs. lawyer or Are 
lawyers rightful mediators?

I

n Mediation - A Psychological
Insight into Conflict Resolution, by Freddie Strasser (psychotherapist) and Paul Randolph
(barrister), launched in Bucharest in 2012, we find the following
quotation:
“Mediation is to lawyers like sex
is to teenagers: everyone seems
to be talking about it; everyone
seems to agree it’s a good thing;
but very few seem to have had any
real experience of it (Ian Walker
of Russell Jones&Walker, at the

CEDR Civil Justice Audit, April
2000).
The above quotation, regrettably, continues to be as pertinent
as it was when first used. Misconceptions and misunderstandings
about the nature and function of
the mediation process continue
to flourish – among lawyers as
well as non-lawyers. But mediation has relevance to everybody
who has occasion to deal with
conflict, not just lawyers. It is
both surprising and at the same
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avocatii. Este surprinzator si in
acelasi timp dezamagitor cum atatia oameni implicati intr-un conflict stiu atat de putin despre atat
de mult. Sunt inca multi avocati
care cred ca medierea este o forma
de arbitraj. Oamenii obisnuiti care
au auzit cuvantul cred ca medierea este un pic mai mult decat un
mod sofisticat de negociere. Multi
considera ca mediatorul va judeca, cumva problemele celor aflati
in disputa. Altii o percep ca pe un
simplu exercitiu de a “ajunge la
un compromis” Dar in realitate nu
este nici una dintre variante.
Medierea este o forma de solutionare alternativa a disputelor
(ADR) in care o a treia parte neutra
intervine pentru a facilia si a ajuta
partile in conflict sa ajunga la un
acord reciproc satisfacator . Mediatorul nu este nici judecator, nici
arbitru; el nu este o persoana care
da o sentinta, nici cineva care impune o solutie sau un acord partilor . In schimb, mediatorul actineaza pur si simplu ca o moasa,
asistand la eforturile de nastere
a unui acord. Mediatorul va ajuta,
incercand sa identifice obiectivele
si telurile comune deschizand liniile de comunicare si dezvoltand
propuneri reciproc acceptate pentru a ajunge la un acord. In acest
fel, mediatorul poate misca cu delicatete partile de la preocuparea

privind drepturile si obligatiile,
impingandu-le catre o explorare
a nevoilor si intereselor – tranzitia
de la o pozitie de conflict catre o
pozitie in care pot forma o “ alianta care functioneaza”.
Caracteristica esentiala a medierii
a fost descrisa astfel (Riskin 1994):
Calitatea centrala a medierii sta
in capacitatea acesteia de a reorienta partile una catre cealalta, nu
prin impunerea de reguli, ci ajutandu-le sa obtina o perceptie noua si
reciproca asupra relatiei dintre ele,
o perceptie care va redirectiona atitudinile lor una catre cealalta.“
Tot pe acest subiect deputatul
Alina Gorghiu spune ca: “ ... avocatii au nevoie de cursuri suplimentare de specialitate pentru
a intra in corpul mediatorilor si
nu pot fi mediatori de drept. Vorbim in mod cert de doua profesii
distincte, chiar daca numitorul
comun este reprezentat de solutionarea conflictelor. Necesarul de
calitati al unui mediator este diferit de cel detinut de un avocat sau
al unui absolvent de studii juridice – este nevoie de aptitudini foarte bune de comunicare, negociere,
psihologie, sociologie, retorica,
relatii publice si un minimum de
cunostinte juridice.“

Petru Mustateanu
Mediator

time disappointing that so many
people involved in conflict can
know so little about so much.
Many lawyers still believe mediation is a form of arbitration.
General public who have heard of
the word think mediation is little
more than a sophisticated mode
of negotiation. Many believe that
the mediator will in some way
judge the issues between those
in dispute. Others perceive it simply as an exercise in compromise
reaching. But it is really none of
these.
Mediation is a form of alternative dispute resolution (ADR)
whereby a third party neutral
intervenes to facilitate and assist
the disputing parties in reaching
a mutually acceptable settlement.
The mediator is neither a judge,
nor an arbitrator; he or she is not
an adjudicator, nor someone who
imposes a resolution or a settlement upon the parties. Instead,
the mediator acts simply as a
midwife assisting in the labor and
birth of a settlement. The mediator will help by seeking to identify
common aims and objectives, by
reopening lines of communication and by developing mutually
acceptable proposals for settlement. In this way, the mediator
can gently move the parties away
from a preoccupation with their

rights and liabilities and nudge
them towards an exploration of
their needs and interests – the
transition from a position of conflict to a position where they can
form a “working alliance”. The
essential characteristic of mediation has been described in this
way (Riskin 1994):
“The essential quality of mediation lies in its capacity to re-orientate the parties toward each other,
not by imposing rules on them,
but by helping them to achieve
a new and shared perception of
their relationship, a perception
that will redirect their attitude
towards one another“.
Also talking on this topic, deputy Alina Gorghiu said that: “...lawyers need additional specialized
training to enter the assembly of
mediators and cannot be rightful
mediators. We surely speak about
two different professions, even if
the common element is the resolution of conflicts. The necessary
qualities of a mediator differ from
those held by a lawyer or graduate of law school – there is need
for very good skills in communication, psychology, sociology,
rhetoric, public relations and a
minimum of legal knowledge“. 
Petru Mustateanu
Mediator

GUVERNUL ROMÂNIEI

GOVERNMENT OF ROMANIA

pentru modificarea şi completarea Legii nr.
192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei
de mediator, precum şi pentru modificarea art. II 
din Legea nr.115/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator

Amending and supplementing Law 192/2006 on
mediation and the mediator profession and amending art. II of Law 115/2012 amending and supplementing Law no. 192/2006 on mediation and the mediator
profession

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

EMERGENCY ORDINANCE

Article I – Law 192/2006 on
mediation and the mediator proArt. I – Legea nr. 192/2006 tente, în vederea soluţionării pe
fession, published in the Official
privind medierea şi organizarea această cale a conflictelor în maprofesiei de mediator,
publicată în Monitorul Oficial al României, Ziua medierii la Bacău | Decembrie 2012
Partea I, nr. 441 din
22 mai 2006, cu modificările şi completările
ulterioare, se modifică şi se completează
după cum urmează:
1. Alineatului (1)
al art. 2 se modifică
şi vor avea următorul cuprins:
„Art.2 – (1) Dacă
legea nu prevede altfel, părţile, persoane
fizice sau persoane
juridice, sunt obligate
să participe la şedinţa
de informare privind
avantajele medierii, inclusiv, dacă terie civilă, de familie, în materie
Gazette of Romania, Part I, no.
este cazul, după declanşarea unui penală, precum şi în alte materii,
441 of May 22, 2006, as amended
proces în faţa instanţelor compe- în condiţiile prevăzute de lege.
and supplemented, is amended

and supplemented as follows:
Paragraph (1) of Art. 2 is
amended to read as follows:
“Article 2 - (1) If the
law does not provide
otherwise,
parties,
natural or legal persons, are required to
attend an information
meeting on the advantages of mediation,
including, if necessary, after the onset of
a trial before courts,
in view to resolve by
this means civil, family, criminal and other
matters, as provided
by law.
(11) Evidence of
participation in the
information meeting
on the advantages of
mediation is done by an information certificate issued by the
mediator that performed it. If one
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(11) Dovada participării la şedinţa de informare privind avantajele medierii se face printr-un
certificat de informare eliberat
de mediatorul care a realizat informarea. Dacă una dintre părţi
refuză în scris participarea la
şedinţa de informare, nu răspunde invitaţiei prevăzute la art. 43
alin (1) ori nu se prezintă la data
fixată pentru şedinţa de informare, se întocmeşte un proces-verbal, care se depune la dosarul
instanţei.
(12) Instanţa va respinge cererea de chemare în judecată ca inadmisibilă în caz de neîndeplinire
de către reclamant a obligaţiei de
a participa la şedinţa de informare privind medierea, anterior
introducerii cererii de chemare în
judecată, sau după declanşarea
procesului până la termenul dat
de instanţă în acest scop, pentru
litigiile în materiile prevăzute de
art.601 lit. a) – f).
2. Alineatul (2) al art.59 se
modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(2) Părţile acordului de mediere se pot înfăţişa la instanţa
judecătorească pentru a cere,
îndeplinind procedurile legale, să se dea o hotărâre care să
consfinţească înţelegerea lor.
Competenţa aparţine fie judecătoriei în a cărei circumscripţie îşi
are domiciliul sau reşedinţa ori,
după caz, sediul oricare dintre
părţi, fie judecătoriei în a cărei
circumscripţie se află locul unde
a fost încheiat acordul de mediere. Hotărârea prin care instanţa
încuviinţează înţelegerea părţilor se dă în camera de consiliu şi
constituie titlu executoriu în condiţiile legii. Dispoziţiile art.438
– 441 din Codul de procedură
civilă se aplică în mod corespunzător.”
3. Alineatul (1) literele f) şi g)
ale articolului 601 se modifică
şi vor avea următorul cuprins:
„f) în litigiile civile a căror valoare este sub 50.000 lei, cu excepţia
litigiilor în care s-a pronunţat o
hotărâre executorie de deschidere a procedurii de insolvenţă,
a acţiunilor referitoare la Registrul Comerţului şi a cazurilor
în care părţile aleg să recurgă
laprocedura prevăzută la art.
1013-1024 sau la cea prevăzută
la art. 1025-1032 din Codul de
procedură civilă.
g) în cazul infracţiunilor pentru
care retragerea plângerii prealabile sau împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală, după
formularea plângerii, dacă făptuitorul este cunoscut sau a fost
identificat, iar victima îşi exprimă
consimţământul de a participa la
şedinţa de informare împreună
cu făptuitorul; dacă victima re-

fuză să participe împreună cu
făptuitorul, şedinţa de informare se desfăşoară separat.
4. Alineatul (2) al articolului
601 se abrogă.
5. După art. 601 se include un
articol nou, art. 602, cu următorul conţinut:
„Art. 602 – (1) Procedura de informare, incluzând şi formalităţile pentru convocarea părţilor, nu
poate depăşi 15 zile calendaristice. Prevederile art.2532 pct.7 din
Codul civil sunt aplicabile în mod
corespunzător.
(2) Acceptarea participării sau
participarea la şedinţa de informare nu constituie o recunoaştere a dreptului ce ar face obiectul
litigiului şi nu întrerupe cursul
prescripţiei.”
6. Alineatul (1) al
art. 63 se modifică şi
va avea următorul cuprins:
(1) În cazul în care
litigiul a fost soluţionat pe calea medierii,
instanţa va pronunţa,
la cererea părţilor, cu
respectarea condiţiilor
legale, o hotărâre, dispoziţiile art.438-441
din Codul de procedură civilă fiind aplicabile în mod corespunzător.
Art. II – Termenul
prevăzut la art. II din
Legea
nr.115/2012
pentru modificarea şi
completarea Legii nr.
192/2006 privind medierea şi organizarea
profesiei de mediator,
publicată în Monitorul
Oficial al României,
Partea I, nr. 462 din 9
iulie 2012, cu modificările şi completările
ulterioare, referitor
la intrarea în vigoare
a dispoziţiilor art.
601 din Legea nr.
192/2006 privind
medierea şi organizarea profesiei de
mediator, cu modificările şi completările ulterioare, se prorogă până
la data de 1 februarie
2013.”
Art. III – Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă referitoare la sancţiunea
inadmisibilităţii cererii
de chemare în judecată
se aplică numai proceselor începute după
intrarea acesteia în vigoare.

PRIM MINISTRU
Victor Viorel PONTA

of the parties refuses in writing
to participate in the information
meeting, does not respond to the
invitation referred to in art. 43
paragraph (1) or is not present
at the date of the meeting, a minutes report will be drafted and
added to the court file.
(12) The court shall reject the
request for summons as inadmissible for failure by the applicant
to meet the obligation to attend
the information meeting on mediation, prior to the request for
summons, or after the beginning
of the trial, within the deadline
given by the court for that purpose, for litigations in matters
under art.601 point. a) - f)
2. Paragraph (2) in art.59 is
amended to
read as follows:
“(2)
The
parties to the
mediation
agreement
can appear
before court,
fulfilling the
legal
proceedings, to
ask the court
give a rule to
legalize their
agreement.
Jurisdiction
lies with the
court where
any of the parties domiciles
or resides, or,
depending
on the case,
the premises
of any party,
or with the
court which
has jurisdiction over the
place where
mediation
agreement
was signed.
The decision
by which the
court
consents
the
agreement of
the
parties
is given in
closed session
and is enforceable by law.
Provisions of
art.438 - 441
of the Civil
Procedure
Code will apply
accordingly.
3.
Paragraph (1) letters f) and g)
of Article 601

shall be amended as follows:
“f) in civil disputes whose value
is less than 50,000 lei, excluding
litigations where an enforceable
judgment opening insolvency
proceedings was ruled, actions
relating to the Trade Register and
cases in which the parties choose
to use the procedure stipulated
by art. 1013-1024 or that provided in art. 1025-1032 of the Civil
Procedure Code.
g) offenses for which withdrawal of prior complaint or
reconciliation of parties remove
criminal liability, after formulating the complaint, if the perpetrator is known or has been identified and the victim consents to
participate in the information
meeting with the perpetrator; if
the victim refuses to participate
together with the perpetrator,
the information meeting is conducted separately
4. Paragraph (2) of article 601 is
repealed.
5. Following art. 601 a new article is inserted, art. 602, which
reads:
“Art 602 - (1) Information procedure, including formalities for
convening the parties, cannot exceed 15 calendar days. Art.2532
provisions point 7 of the Civil
Code shall apply accordingly.
(2) Acceptance of participation
or participation in the information meeting does not constitute
recognition of the right which
would be the object of litigation
and would not interrupt the limitation period”
6. Paragraph (1) of art. 63 is
amended to read as follows:
(1) If the matter has been resolved through mediation, the
court will rule, at the request of
the parties, in compliance with
the law, a decision, the provisions
of art.438-441 in the Civil Procedure Code applying accordingly
Art. II – deadline stipulated in
art. II of Law 115/2012 amending
and supplementing Law 192/2006
on mediation and organization of
the mediator profession, published in the Official Gazette of
Romania, Part, no. 462 of July 9,
2012, with subsequent amendments and completions, referring
to the entry into force of provisions by art. 601 of Law 192/2006
on mediation and organization of
the mediator profession, is delayed until February 1, 2013.”
Art. III – Provisions of present
emergency ordinance referring to
the sanction of request for summons being inadmissible is applied only to trials started after it
comes in force. 

PRIME MINISTER
Victor Viorel PONTA
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Ziua Medierii la Bacău

S

âmbătă 15 decembrie 2012,
începând cu orele 11.30, la
Teatrul Municipal Bacovia din
Bacău, s-a desfăşurat cea de-a doua
ediţie a evenimentului ”Ziua Medierii la Bacău”, organizat de Centrul
de Mediere Bacău şi Colegiul de Mediatori ai Judeţului Bacău, în parteneriat cu Instituţia Prefectului-judeţul
Bacău şi Teatrul Municipal Bacovia.
Acţiunea a fost destinată, în
principal, publicului larg, în scopul
promovării unei activităţi de utilitate
publică, în conformitate cu cerinţele
Directivei 2008/52/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, privind anumite aspecte ale medierii
în materie civilă şi comercială. Evenimentul a fost moderat de doamna
Gabriela Ichim, avocat-mediator,
preşedinte al Centrului de Mediere
Bacău şi vicepreşedinte al Uniunii
Centrelor de Mediere din România
şi s-a bucurat de prezenţa multor băcăuani, multiplicatori de informaţie
europeană, consilieri şcolari, elevi,
studenţi, profesori, reprezentanţi
ai instanţelor de judecată, notari publici, avocaţi, consilieri juridici, preoţi, precum şi mediatori din judeţul
Bacău şi din alte judeţe.
Au fost de asemenea prezenţi
avocat-mediator Mugur Bogdan
Mitroi, membru în Consiliul de
Mediere, avocat-mediator Marina
Ioana Alexandru, preşedinte Asociatia ,,Centrul de Mediere Baia Mare”,
mediator Mădălina Calcan, redactor
şef al revistei de specialiate ,,Medierea Tehnică şi Artă”, avocat-mediator Valentin Trifescu, preşedintele
Asocaţiei ,,Centrul de Mediere Piatra
Neamţ”, mediator Robert Ionuţ Chiriac, preşedinte al Asociaţiei ,,Centrul Regional de Mediere Bacău”.
Programul a cuprins aspecte concrete privind procedura şi avantajele medierii, ca metodă alternativă
de soluţionare a conflictelor pe cale
amiabilă, conform dispoziţiilor Legii
115/2012, prezentate într-o formă
comprehensibilă pentru publicul
larg. Pe lângă informaţiile teoretice,
băcăuanii au avut ocazia să cunoască procedura medierii şi prin intermediul unei demonstraţii, a unei
medieri simulate.
Chiar dacă vremea rea a ridicat
probleme iniţiatorilor acestei acţiuni, ei au reuşit să se reorienteze şi
să ducă la bun sfârşit ceea ce şi-au
propus, cu atât mai mult cu cât în 12
decembrie 2012 a fost aprobată în
regim de urgenţă, modificarea Legii
115/2012.
Modificarea a adus clarificări
asupra modului de desfăşurare a
activităţi de informare a publicului
despre procedura medierii , printre
care şi sancţiunea inadmisibilităţii
acţiunii dacă această procedură nu
este urmată.

Prezentă la eveniment, Carmen
Cioltan, directorul Cancelariei Prefectului, a salutat prezenţa la Bacău
a specialiştilor din România, reprezentanţi ai Consiliului de Mediere,
precizând susţinerea prefectului
Claudiu-Octavian Şerban pentru
promovarea medierii ca demers menit să dezamorsese conflicte şi să restabilească echilibrul atât în plan socio-economic, politic şi administrativ,
cât şi în plan personal, el însuşi fiind
un adept al acestei metode în întâlnirile de discuţii pe care le are cu
patronatele şi sindicatele în cadrul
conflictelor de muncă, Instituţia
Prefectului având rolul de liant între
instituţii pe diferite nivele şi cetăţeni.
De asemenea, directorul Cancelariei Prefectului a subliniat că mediatorii sunt promotori ai schimbării,
în primul rând a mentalităţii şi, implicit, a întregii personalităţi; a evidenţiat importanţa medierii pentru
comunitate, în situaţiile conflictuale
chiar şi dintre vecini, dintre asociaţii
şi locatari sau proprietari, pentru
toţi actorii din plan social care împart limitele unei comunităţi şi sunt
interesaţi de protejarea acesteia.
Domnul Mugur Mitroi a prezentat
cartea ,, MEDIEREA, o perspectivă
psihologică asupra soluţionării conflictelor”, scrisă de Freddie Strasser
şi Paul Randolph, parteneri ai Şcolii
de formare în mediere Mugur Mitroi.
În prezentarea sa privind istoricul
acestei metode alternative de soluţionare a conflictelor, a evidenţiat statutul de sine stătător al medierii, a subliniat că procedura medierii diferă
foarte mult de procedura instanţelor
judecătoreşti, medierea reprezentând o abordare personală, individuală şi chiar psihologică a unui conflict
prin CUVÂNT. Potrivit specialistului
Mugur Bogdan Mitroi, mediatorul
trebuie să fie coerent în transmiterea
mesajelor şi abordarea acestuia trebuie să fie una profesională.
Doamna Marina Ioana Alexandru
a vorbit despre mediere din perspectiva principiilor de confidenţialitate,
imparţialitate, nediscriminare, independenţă, evidenţiind că mediatorul
este cel care trebuie să construiască
încrederea pe care părţile o capătă
în procedura medierii, este cel care
trebuie permanent să se autoeduce
şi reeduce, având, ca om, propriile
sale conflicte, fiind, însă, obligat să
păstreze neutralitatea faţă de părţi
şi să le faciliteze acestora identificarea şi alegerea liberă a soluţiei care
să îi avantajeze. Medierea scoate la
iveală conflictul din spatele conflictului prin comunicare şi, prin mediere, nu câştigă unul în defavoarea
celuilalt, ci toată lumea câştigă prin
satisfacerea intereselor, prin refacerea canalului de comunicare, prin
restabilirea încrederii, responsabili-

Mediation Day in Bacău

S

aturday, December 15, 2012,
starting 11:30 am, the Bacovia Municipal Theatre in
Bacãu hosted the second year
of “Mediation Day in Bacãu”,
an event organized by the Bacãu
Mediation Center and the College
of Mediators in Bacãu County, in
partnership with the Prefecture
of Bacãu County and Bacovia Municipal Theatre.
The action was dedicated mainly to general public to promote
public activities in accordance
with the requirements of Directive 2008/52/EC of the European
Parliament and Council on certain
aspects referring to mediation in
civil and commercial matters.
The event was hosted by Ms. Gabriela Ichim, lawyer, mediator,
Chairwoman of the Bacãu Mediation Center and Vice President of
the Union of Mediation Centers
in Romania and was attended
by numerous Bacãu inhabitants,
multipliers of European information, school counselors, students,
teachers, representatives of
courts, public notaries, lawyers,
legal advisers, priests and mediators in Bacãu and other counties.
There also came Mugur Bogdan Mitroi, lawyer-mediator,
member in the Mediation Council,
lawyer-mediator Marina Ioana Alexandru, Chairwoman of the Baia
Mare Mediation Center Association, mediator Mădălina Calcan,
editor-in-chief with the specialized magazine Mediation Technique and Art, lawyer-mediator
Valentin Trifescu, Chairman of
the Piatra Neamţ Mediation Center Association, mediator Robert
Ionuţ Chiriac, Chairman of the
Bacãu Regional Mediation Center.
The program included specific
aspects of mediation and its benefits as an alternative method for
resolving conflicts amicably in accordance with Law 115/2012, presented in a comprehensible form
to the public. Besides theoretical
information, Bacãu inhabitants
had the opportunity to learn
about the procedure of mediation
through a demonstration, namely
a mock mediation.
Although bad weather has
caused some problems to the
initiators of this action, they managed to carry out what they had
initially intended, especially that
an emergency ordinance amending Law 115/2012 was approved
on December 12, 2012.
The amendment brought clarifications on how to conduct public
information on mediation, including case inadmissibility sanction
if this procedure is not followed.

Attending the event, Carmen
Cioltan, Director of Prefecture
Chancellery, welcomed the presence of Romanian experts to
Bacãu, representatives of the
Mediation Council, highlighting
the support of Prefect Claudiu-Octavian Şerban in promoting mediation as an approach designed
to ease a conflict and restore
balance both at socio-economic,
political and administrative, as
well as personal level, himself being a supporter of this method in
discussion meetings he has with
employers and trade unions in labor conflicts, the Prefecture holding the role of a bridge between
different institutions and citizens.
Also, the Director of Prefect
Chancellery stressed that mediators are promoters of change, first
of mentality and implicitly of the
whole personality; and highlighted
the importance of mediation inside a community, in conflict situations even between neighbors, between associations and tenants or
owners, for all social actors sharing the limits of a community and
being interested in protecting it.
Mr. Mugur Mitroi introduced
the book „Mediation, A Psychological Insight Into Conflict Resolution”, written by Freddie Strasser and Paul Randolph, partners
of Şcoala de formare în mediere
Mugur Mitroi.
While presenting the history
of this alternative dispute resolution, he stressed out the independent status of mediation,
emphasizing that it differs greatly
from court proceedings, mediation representing a personal, individual and even psychological
approach to a conflict through
words. According to specialist
Mugur Bogdan Mitroi, a mediator
should be consistent in sending
out messages and have a professional approach.
Ms. Marina Ioana Alexandru
spoke about mediation in terms
of its main principles: confidentiality, impartiality, non-discrimination, independence, underlining that the mediator is the one
to build confidence that parties
have in mediation, the one who
permanently needs to educate
and re-educate. Considering the
mediator is too a person, he has
his own conflicts, but he is required to maintain neutrality to
the parties and facilitate them the
identification of a freely chosen
solution, to their advantage. Mediation reveals the conflict behind
conflict through communication
and thanks to mediation, there is
no win of one party over the other,
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tăţii şi respectului, ca urmare a asu- dansuri populare, dansuri sportive,
al căror autori au fost; interpreta de
mării libere a soluţiei identificate.
Domnul Ghigea Vasile, decanul muzică folk Doiniţa Boană, solista
Colegiului de Mediatori al judeţului Karina Luncanu, Grupul folcloric
Bacău, a subliniat categoriile de liti- ,,Floare de Cucuieţi” coordonat de ingii în care poate fi aplicată cu succes structor Cernat Irinel, Ansamblul de
medierea, începând de la cele civile dansuri populare ,,Ca la noi” coorşi încheind cu infracţiunile din Co- donat de instructor Drăgan Petrică,
sportivi de performanţă ai Clubului
dul penal.
Doamna Gabriela Ichim a eviden- de dans sportiv ,,Fiesta 2000” coorţiat caracterul profund uman al aces- donaţi de profesorii Liliana Samoilă
tei metode de soluţionare a conflicte- şi Cristi Sava.
Acţiunea a reunit ca organizalor, motiv pentru care “Ziua Medierii
la Bacău” a fost organizată în preaj- tori două asociaţii profesionale din
ma sfintelor sărbători de Crăciun Bacău şi a demonstrat astfel cât de
care ne îndeamnă la comunicare şi remarcabile pot fi rezultatele atunci
empatie, la toleranţă şi fraternitate, când se munceşte în echipă pentru
la pace şi armonie interioară, la în- realizarea unui scop comun. Bunele
ţelepciune şi iertare şi, mai ales, la intenţii şi dăruirea concretă a orgaiubire. Toate acestea sunt, de fapt, nizatorilor, au fost suficiente pentru
valori pe care medierea îşi clădeşte o excelentă cooperare între mediatoesenţa sa fundamentală, având ca rii asociaţiilor .

on the contrary everyone wins by with their carols, folk music and
satisfying interests, by restoring dances, dance sport, played by:
communication channel, confi- folk singer Doiniţa Boană, interdence, responsibility and respect pret Karina Luncanu, folk group
due to freely identified solution. ,,Floare de Cucuieţi” coordinated
Mr. Ghigea Vasile, dean with by instructor Cernat Irinel, folk
the College of Mediators in Bacãu dances ensemble ,,Ca la noi” coCounty, highlighted the categories ordinated by instructor Drăgan
of disputes where mediation can Petrică, valuable sport dancers of
be successfully applied, starting club ,,Fiesta 2000” coordinated
from civil matters and ending with by professors Liliana Samoilă and
Cristi Sava.
offenses in the Criminal Code.
The organizers of the event
Mrs. Gabriela Ichim showed
the profoundly human character were two professional associaof this method of conflict resolu- tions in Bacãu, which proved how
tion, which is why “Mediation Day remarkable the results are when
in Bacãu” was organized around teamwork aims at a shared goal.
the holy Christmas day, inviting Good intensions and true dedicaus to communication and empa- tion from organizers were suffithy, tolerance and brotherhood, cient for an excellent cooperation
peace and inner harmony, wis- between the mediators of these
dom and forgiveness and, above two associations.
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scop final îmbunătăţirea calităţii vieţii omului modern. De aceea, aceasta acţiune a fost cum nu se poate mai
potrivită pentru această perioadă a
anului, pentru că reprezintă, de fapt,
o ,,invitaţie la renaştere”.
Expunerile au fost încununate de
o demonstraţie de mediere simulată într-un caz de divorţ, menită să
contureze ideea că medierea este
o alternativă de soluţionare a multiplelor conflicte din viaţa noastră
, alternativă care ne ajută, în plus,
să evoluăm ca persoane, ca societate. Pentru “realizarea acordului de
mediere” şi-au dat concursul mediatorii; Daniela Ciofu, Adrian Negrii,
Cristina Botezatu, Doina Boană şi
Robert Ionuţ Chiriac.
Programul s-a încheiat într-o
atmosferă de sărbătoare creată de
tineri artişti din judeţul Bacău, care
au încântat auditoriul cu un excepţional program de colinde, muzică şi

Din această perspectivă se impune să adresăm multumiri tuturor
mediatorilor ce şi-au adus contribuţia în mod deosebit la reuşita acestui
eveniment anual , respectiv ; Domnului director al Teatrului Municipal
Bacovia, Adrian Găzdaru , mediator
ing.dipl.Rusu Mircea , mediator . jurist Adrian Mihail Negrii, med.jurist
Cristina Botezatu, mediator .jurist
Daniela Ciofu, avocat mediator Doiniţa Boană ,avocat mediator Diana
Achim, mediator Ichim George,etc.
Mulţumiri aducem de asemenea
şi Dlui Robert Ionuţ Chiriac preşedintele Asociaţiei ,,Centru Regional
de mediere Bacău , precum şi colegilor mediatori din această asociaţie,
care au susţinut organizarea acestui
eveniment.

Gabriela Ichim
Carmen Cioltan
Mediatori

all, love. All this is, in fact, the
essence values of
 mediation, with
the ultimate goal to improve the
quality of life of modern man.
Therefore, this action could not
have been more appropriate for
this time of year, because it is, in
fact, a call for revival.
Speeches were followed by a
mock mediation in a divorce case,
intended to outline the idea that
mediation is an alternative to
solve multiple conflicts in our lives,
helping us to evolve as individuals,
as a society. To “achieve the mediation agreement”, the following
mediators brought their contribution: Daniela Ciofu, Adrian Negrii,
Cristina Botezatu, Doina Boanã
and Robert Ionuţ Chiriac.
The event ended in a celebration ambiance, created by young
artists in Bacãu county, who
gave the audience a great time

Therefore, we need to thank
all mediators who brought their
contribution to the success of this
annual event, namely: the director of Bacovia Municipal Theatre,
Adrian Găzdar, mediator engineer
diplomat Rusu Mircea, mediator,
jurist Adrian Mihail Negrii, mediator and jurist Cristina Botezatu,
mediator and jurist Daniela Ciofu,
Doiniţa Boană, mediator lawyer
Diana Achim, mediator Ichim
George, etc.
We would also like to thank
Mr. Robert Ionuţ Chiriac, the
president of the Bacãu Regional
Mediation Center Association, as
well as peer mediators within this
association, who supported the
organization of the event.

Gabriela Ichim
Carmen Cioltan
Mediators
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Medierea, raspunsul socialului Mediation – the social response 
la ineficienta si inertia
to inefficiency and inertia of 
sistemului macro
the macro system
Concept/Institutie

Conceptul de ADR reprezinta
raspunsul pietii la monopolul
asigurat de instanta de judecata
in solutionarea disputelor. Societatea prin instrumentele de autoreglare incearca sa-si optimizeze
fluxul informational aplicand la
nivel macro principiul din fizica al
vaselor comunicante. Trebuie privit dintr-o alta perspectiva sistemul „dispute” relationat la sistemul social. Astfel disputele se pot
considera produse care la acest
moment sunt „comercializate” de
un singur „gestionar” si anume
instanta de judecata. Plecand de
la premiza ca instanta de judecata reprezinta singurul instrument
de gestionare al disputelor, iar
conflictele reprezinta un produs
care constituie piata, putem concluziona ca avem o politica monopolista bazata pe un singur „vanzator” – instanta de judecata si
foarte multe „produse” cu preturi
diferite – conflictul. Politica monopolista atrage toate dezavantajele
care la acest moment se traduc in
realitatile sociale si anume neincredere, suspiciuni, calitate scazuta, lipsa de eficienta. Cat timp
piata conflictelor este gestionata
pe aceste coordonate tensiunile
sociale vor pastra dimensiunile
cunoscute. ADR s-a nascut ca raspuns la politica monopolista si
constituie „concurenta” la singurul manager si anume instanta de
judecata. Sunt evidente avantajele pietii concurentiale, o prima
consecinta fiind ieftinirea produsului urmata de o crestere a calitatii acestuia, beneficiarul direct,
societatea, scapand de tensiunile
sociale. Daca gestionatorul unic
se dovedeste inertial prin caracterul sau fundamental arhaic caracterizat de un formalism excesiv,
ADR reprezinta raspunsul optim
caracterizat de flexibilitate maxima si adaptabilitate optima, mecanismele interne de autoreglare
fiind exclusiv neomoderniste,
caracterizate de dinamica si empatie fiind guvernate de principii
private.
Putem compara piata conflictelor cu piata economica iar cele
doua institutii pot fi asimilate marilor companii in cazul instantei
de judecata si micilor companii in
cazul metodelor ADR.
Economia este sustinuta de
companiile mici in proportie de
90%, acestea fiind caracterizate
de eficienta prin adaptare, restul
de 10% fiind asigurate de compa-

niile mari lipsite de modularitate.
Dinamica economica este data
de cele 90%, iar cresterea calitatii
produselor se realizeaza prin dezvoltarea activitatilor de nisa.
Astfel ADR reprezinta raspunsul socialului la ineficienta si
inertia sistemului macro fiind solutia optima de diminuare a tensiunilor sociale.
Conceptul presupune aparitia
de metode alternative de solutionare a disputelor, aparitie dictata
de necesitatile de stingere a disputelor in conditii optime si cu o
calitate crescuta a rezultatului.
Se identifica o problema care
va genera aparitia unei noi profesii. La ce metoda se poate apela pentru o stingere eficienta a
disputei avand in vedere ca in
interiorul conceptului regasim
negocierea, arbitrajul, medierea,
concilierea si mixaje ale acestora.
Astfel apare un nou concept si
anume „continuumul solutionarii
disputelor”, concept care presupune o miscare permanenta a
disputei intre metodele expuse
anterior, miscare dictata de eficienta solutiei raportata la doua
coordonate ale sistemului si anume controlul partilor din disputa
asupra solutiei si costuri.
Pentru o alegere eficienta este
necesara aparitia consultantului
ADR care intr-o faza incipienta
identifica parghiile care au actionat in nasterea „produsului”
denumit disputa si raportat la
acestea consiliaza partile catre
metodele optime.
Persoana care indeplineste
acest rol reprezinta primul filtru
in selectionarea tipurilor de dispute si directionarea acestora catre metodele pretabile de stingere.
Societatea a dovedit permanent
pragmatism prezent atat pentru
progres cat si pentru fenomenul
dinamizator denumit conflict.

De ce trebuie sa urmezi
cele 80 de ore de curs de 
formare in mediere

Poate să încerc să răspund la o
astfel de întrebare tocmai eu care
am calitatea de formator in domeniul medierii ar suna ca o justificare ieftina si o încercare deplasata de a promova aceste cursuri. Cu
riscul asumat a fi acuzat de cele
menţionate anterior, încerc să
prezint la ce bun.
Nu vreau să fac o clasificare,
dar aş încerca să prioritizez oarecum argumentele ce determină o
persoană să parcurgă cursul.

Concept/Institution

of the macro system, being the
The concept of ADR represents best solution to reduce social
the market response to the court tensions. The concept involves
monopoly in resolving disputes. A the emergence of alternative
society, through self-regulations dispute resolution methods, an
tools, tries to optimize its infor- emergence dictated by the needs
mation flow by applying at macro of ending disputes in optimal conlevel the principle of communi- ditions and with higher quality of
cating vessels in physics. System outcomes.
There is being identified a
“dispute” related to social system
needs to be seen from another problem that will cause the
perspective. Hence, disputes can materialization of a new profesbe considered products which, sion. What method can be used
at this point, are “sold” by one for an effective end to a dispute,
“manager”, namely the court. considering that within the conStarting from the premise that cept we find negotiation, arbitrathe court is the only management tion, mediation, conciliation and
tool of disputes and conflicts is a mixes of above-mentioned. Thus
product that represents the mar- a new concept emerges, namely
ket, we conclude that we have “dispute resolution continuum”,
a monopolistic policy based on involving a permanent move of
one “seller” – the court and many the dispute between the methods
“products” with different prices above, move dictated by solution
– conflict. Monopolistic policy at- effectiveness put in relation with
tracts all disadvantages, which at two parts of the system, namely
this stage, translate into social re- the conflicting parties’ control
alities, namely distrust, suspicion, on the outcome and costs. For an
poor quality, lack of efficiency. As effective choice, there is need for
long as the conflict market is man- the appearance of ADR consultaged on these coordinates, social ant, which, at an early stage, identension will keep its well-known tifies the levers that have acted in
sizes. ADR was born in response the birth of “product” called disto monopolistic policy and marks pute and, given this, it advises the
“competition” for the unique man- parties to the best methods. The
ager, which is the court. Competi- person who fulfils this role is the
tive market has obvious advan- first filter in selecting the types of
tages, the first consequence is a disputes and directing to suitable
cheaper product, followed by an methods of settlement. Society
increase in its quality, the direct has permanently proved to have
beneficiary, i.e. society, getting pragmatism both for progress
rid of social tensions. If the single and for stimulating phenomenon
manager proves inertial given its called conflict.
fundamentally archaic feature,
characterized by excessive for- Why should you attend 
malism, ADR represents optimal the 80-hour course in
response characterized by maxi- mediation?
mum flexibility and adaptability, Perhaps answering this quesinternal mechanisms of self-reg- tion, in my quality as trainer in
ulation are exclusively neo-mod- mediation, might sound like a
ernist, characterized by dynamic cheap excuse and improper atand empathy, being governed by tempt to promote these courses.
private principles. If comparing Taking the risk of being charged
the market of conflicts with the with what I mentioned above, I try
economic one, the two institu- to present reasons to attend it.
tions are similar to large compa- I do not want to make a clasnies, which is the court and small sification, but I would try to pricompanies, which is ADR meth- oritize somehow the arguments
ods. Economy is 90% supported that make a person attend the
by small companies, character- course. Most obvious purpose is
ized by efficiency by adjustment, to become authorized as a mewhile the remaining 10% is pro- diator, but there are people who
vided by large companies lacking have graduated from this course
modularity. Economic dynamics only for a natural need to become
is given by the 90% and increase a better communicator, a better
in product quality is achieved by negotiator, a better analyst of
developing niche activities.
phenomenon called conflict, a
Thus, ADR is the social re- keen observer of partners’ reacsponse to inefficiency and inertia tions, a better listener, empa-
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Evident finalitatea majorităţii
o reprezintă autorizarea ca mediator, dar sunt şi persoane ce au
absolvit acest curs doar pentru
o nevoie firească de a deveni un
mai bun comunicator, un mai bun
negociator, un mai bun analist al
fenomenului conflict, un atent observator al reacţiilor partenerilor
de discuţii, un mai bun ascultător,
empatic prin definţie, un transparent al stărilor emoţionale, dar si
un personaj reflexiv.
Cursul foloseşte tehnici de
comunicare aplicate, tehnici
de negociere aplicate, limbajul
transformaţional, construcţii verbale ce pozitiveaza mesajul si nu
numai, foloseşte limbajul verbal,
dar si cel nonverbal, cât şi cel
paraverbal.Se dezvoltă abilităţi
personale, se construiesc discursuri motivaţionale, se analizează
atitudini comportamentale, tipuri
de răspuns la conflict, moduri de
răspuns. Se identifică soluţii de
compatibilizare a relaţiilor conflictuale, se cuantifică consumul
de resursă, indiferent de natură,
in vederea optimizării comportamentelor subiecţilor parte in
conflict. Se analizează dinamica
conflictului dar si dinamica socială a grupului, se identifica componenta emoţională, istoricul, identitatea, valorile personale dar şi
cele de grup, finalizându-se cu
evidenţierea necesităţilor, mascate uneori de poziţii ce denaturează realitatea.
Cursul dezvoltă abilităţi proprii
si estompează neajunsurile caracteristice fiecărui individ.

La ce bun?

Societatea prezentă se confruntă cu o lipsă de comunicare acută
datorată in primul rând abundenţei de informaţii ce o bombardează fără ca personal să poţi stabilii
atât codul de decriptare cât şi
valoarea efectivă ce o comportă
această informaţie, liberul arbitru fiind cel ce realizează selecţia
si uneori acţionând in detrimentul personal. Cursul te ajută să-ti
dezvolţi capacitatea de selecţie
trasând trei coordonate de care
te poţi folosi: temperament, identitate, timp. Un aflux puternic de
informaţii poate duce chiar la blocaj in comunicare. Să încercăm să
devenim experţi in selecţiile informaţionale.

Medierea – Concept/
Institutie
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Societatea românească ca şi
orice societate în ansamblu este
datoare să privească noul într-o
tendinţă ambivalentă.
Colectivităţile ce compun societatea urmează acelaşi trend şi nu
fac excepţie în a analiza progresul
prin poziţia dublă de – pentru noi

sau pentru alţii.
Rezultatul firesc al acestui raţionament duce la o scindare a
societăţii în-noi sau noi-.
Consecinţa directă a atitudinii
o reprezintă scindarea artificială
a produsului ce se doreste a fi implementat. Asta se întampla şi în
mediere şi asa auzim de: medierea în domeniul asigurărilor prin
instruirea în cadrul societăţilor
de asigurare a unor persoane
ce o să constituie o comisie de
mediatori, medierea în domeniul
medical şi va lua naştere mediatorul ca rezultat al creării de
către Colegiul Medicilor a unor
persoane ce sunt pregătite să
practice, medierea bancară cu
aceeaşi atitudine etc.
Uităm cu toţii ce reprezintă
medierea şi mediatorul sau nu ne
informăm, aspect şi mai păgubos,

thetic by definition, transparent
of emotional states, but also a
reflective character. The course
uses communication techniques
applied, negotiation techniques
applied, transformational language, verbal constructions that
makes the message positive and
not only, it uses both the nonverbal and verbal language, as
well as the para-verbal one. It
develops personal skills, builds
motivational speeches, analyzes
behavioural attitudes, types of
response to conflict, response
modes. It identifies solutions to
make conflicting relations compatible, it quantifies resource
consumption, regardless of its
nature, in order to optimize the
behaviour of parties in conflict. It
analyzes the dynamics of conflict,
but also the social dynamics of

Concept / Institution
mediation

Romanian society, as any society as a whole, owes it to itself
to see novelty in an ambivalent
trend. Communities that make
up society follow the same trend
and are no exception to analyze
progress in dual position – for us
or for others.
The natural result of this reasoning leads to a split of society
into in-us or us-. The direct consequence of this attitude is artificial
split of product that is intended
to be implemented. This happens
in mediation too, that is why we
often hear of: insurance mediation, as insurance companies provide in-house training for different persons who will constitute a
committee of mediators, mediation in medical field, by which the
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iar rezultatul este cel aşteptat şi
anume o confuzie totală în ceea
ce priveşte conceptul-instituţie,
mediere-mediator.
Cred că este momentul să încercam să informăm aceste institutii
ce îsi doresc propriii mediatori,
ca există şcoli autorizate ce au
rolul de a creea şi de a specializa
mediatorii şi nu trebuie să faca
un efort suplimentar prin consum de resurse pentru a-şi crea
propriii mediatori.
Interpretarea tendenţioasa a
legii sau chiar lipsa de interpretare duce la astfel de anomalii profesionale ce au ca efect final pierderea identităţii mediatorului.
Cu toţii (mediatorii) ştim ce
înseamnă a fi mediator şi lansez
invitaţia de a informa toate instituţiile ce au identificat nevoia
existenţei unei persoane ce se
intitulează mediator să colaboreze cu toate organizaţiile profesionale ale mediatorilor pentru a-şi
satisface aceasta nevoie.
Nu trebuie să uităm că a fi mediator înseamna a-ţi păstra o poziţie neutră şi imparţială, condiţii

the group, identifying emotional
component, history, identity,
personal values and those of the
group, ending with highlighting
needs, sometimes concealed by
positions distorting reality. The
course develops personal skills
and blurs the drawbacks specific
to each individual.

What good?

Present society is facing a severe lack of communication due
primarily to the abundance of information bombarding it, without
being personally able to establish
both decrypting code and the
actual value carried by a piece information, free will is the one that
makes selection and sometimes
acts at personnel expense. The
course helps develop your ability
to select, drawing three coordinates that you can use: temperament, identity, time. A strong inflow of information may even lead
to blockage in communication.
Let’s try to become experts in information selection.

Doctors’ College will create people who are prepared to practice
it, banking mediation with the
same attitude etc.
We all forget what mediation
and mediator is or we do not get
informed, which is even more
damaging, and the result is as
expected, ie total confusion regarding the concept – institution,
mediation – mediator. I think now
is time to try inform those institutions which want their own mediators that there are authorized
schools designed to create and
specialize mediators and they
should not make an extra effort
by consuming resources to create
their own mediators. Biased interpretations of the law or even lack
of interpretation leads to such
professional anomalies resulting
in mediators’ losing their identity.
We all (mediators) know what it
means to be a mediator and I invite you to inform all the institutions that have identified the need
for a person who is called mediator to work with all professional
organizations of mediators to
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esenţiale pentru o reuşită în mediere. În condiţiile în care băncile
îşi creează propriii mediatori sau
oricare altă instituţie, iar aceştia
prestează o activitate de acest gen
în cadrul acestor instituţii, am
mari indoieli în ceea ce priveşte
neutralitatea şi imparţialitatea
procedurii sau a mediatorului.
Am lăsat în mod intenţionat
confidenţialitatea ca argument
final în pledoaria mea pentru
păstrarea independenţei mediatorului pentru ca în raporturile
de prepusenie (relaţia angajatangajator), confidenţialitatea este
în mod obiectiv unidirecţională,
informaţia fiind stopată de regulă
la angajator.
Nu doresc să par că mă opun
dezvoltării profesiei dar aş vrea
să inţelegem că mediatorul este
mediator doar dacă îşi păstrează
rolul pentru care a fost creat şi nu
se încearcă o compilaţie ce în final
va demonstra că medierea este ineficientă.

COMISIA EUROPEANĂ

Sunt un susţinător al procedurii
în sine şi acord un vot favorabil
tendinţei de a se implementa medierea în fiecare structură organizaţională, iar şcolile de formare
profesională din Romania au capacitatea necesară pentru a specializa
mediatorii pe domenii de activitate
Există capacitate profesională ce se
poate compatibiliza cu nevoia firească a societăţii în
ansamblu pentru
diminuarea
tensiunilor create de
dispute şi cred că
toate aceste aspecte semnalate sunt
datorate doar lipsei de informare
şi dintr-un exces de zel în ceea ce
priveste dinamica socială.

Mugur Mitroi
Mediator, formator
Presedinte UCMR
Membru in Consiliul
de Mediere din Romania

MEMO

meet this need. We must not forget that being a mediator is keeping a neutral and impartial position for a successful mediation.
Given that banks or any other institution create their own mediators, and they provide an activity
of this kind in these institutions,
I have great doubts regarding
the neutrality and
impartiality of the
procedure or the
mediator.
I deliberately
left confidentiality as final argument in my plea
for keeping a
mediator’s independence, because in subordination relations
(employee-employer), confidentiality is objectively unidirectional,
information is usually stopped by
the employer. I do not want to be
seen as opposing development of
a profession, but I want to make
it clear that a mediator is a me-

diator only if it preserves the role
for which it was created and not
attempting a compilation which
will eventually demonstrates that
mediation is ineffective. I am a
supporter of the procedure itself
and I give a vote in favour to the
trend implementing mediation
in each organizational structure,
but training schools in Romania
have the necessary capacity to
specialize mediators depending
on their fields of activity. There is
professional capacity that can be
made compatible with the natural
need of a society as a whole to reduce tensions created by dispute
and I believe that all these issues
raised are due only to lack of information and overzealous excess
regarding social dynamics.


European Commission

MEMO
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oluţionarea alternativă a disputelor şi soluţionarea disputelor on-line pentru consumatorii UE: Întrebări şi răspunsuri

I. ELEMENTE DE BAZĂ

Ce sunt soluţionarea alternativă a disputelor (ADR) și soluţionarea disputelor on-line (ODR)?
Soluţionare alternativă a disputelor (ADR) îi ajută pe consumatori să-și rezolve disputele
cu comercianţii atunci când au
o problemă cu un produs sau
serviciu cumpărat, de exemplu,
atunci când un comerciant refuză
să repare un produs sau să facă
o restituire la care un consumator
are dreptul.
Entităţile ADR sunt entităţi în
afara instanţei (non-judiciare).
Ele implică o parte neutră (de
exemplu, un conciliator, mediator, arbitru, avocatul poporului,
comisia de plângeri etc), care propune sau impune o soluţie sau
aduce părţile împreună pentru a
le ajuta să găsească o soluţie.
Unele dintre aceste entităţi
operează complet on-line și sunt
denumite entităţi de soluţionare a
litigiilor on-line (ODR). Se pot re-

zolva astfel dispute legate de achiziţiile online, atunci când consumatorul și comerciantul sunt
situaţi departe unul de celălalt.
ADR și ODR au de obicei costuri
mici, sunt simple și rapide, prin
urmare, sunt benefice și pentru
consumatori și pentru comercianţi, care pot evita procedurile și
cheltuielile de judecată .
ADR și ODR nu sunt servicii
interne de reclamaţii conduse de
către comercianţi.
De ce UE promovează ADR și
ODR?
Buna funcţionare a procedurilor de ADR pe teritoriul UE va
încuraja consumatorii să caute
soluţii la problemele cu care se
confruntă atunci când cumpără
produse și servicii în cadrul Pieţei Unice. Acest lucru îi va ajuta
să economisească bani, pe care îi
pot investi într-un mod mai bun.
În plus, procedurile eficiente
de ODR vor stimula achiziţiile online, în special de la comercianţii
din alte ţări ale UE. Un comerţ
online și transfrontalier mai mare
în UE va oferi consumatorilor mai
multe opţiuni pentru a alege și
îi va ajuta să facă cea mai bună

Mugur Mitroi
Mediator, trainer
Chairman U.C.M.R.
Member of The Mediation
Council of Romania

lternative Dispute Resolu- ADR and ODR are usually lowtion and Online Dispute cost, simple and fast procedures
Resolution for EU consum- and are therefore beneficial to
both consumers and traders, who
ers: Questions and Answers
can avoid court costs and procedures.
I. THE BASICS
ADR and ODR are not internal
What is alternative dispute
resolution (ADR) and online customer complaint services run
by traders.
dispute resolution (ODR)?
Why is the EU promoting
Alternative dispute resolution
(ADR) helps consumers resolve ADR and ODR?
Well-functioning ADR procedisputes with traders when they
have a problem with a product or dures across the EU will encourservice that they bought e.g. when age consumers to seek solutions
a trader refuses to repair a prod- to the problems they encounter
uct or to make a refund to which a when buying products and services in the Single Market. This will
consumer is entitled.
ADR entities are out-of-court help them save money that they
(non-judicial) entities. They in- can invest in a better way.
volve a neutral party (e.g. a con- In addition, efficient ODR prociliator, mediator, arbitrator, om- cedures will boost online purbudsman, complaints board etc.) chases, in particular from tradwho proposes or imposes a solu- ers in other EU countries. More
tion or brings the parties together online and cross-border trade in
the EU will give consumers more
to help them find a solution.
Some of these entities operate options to choose from and will
fully online and are called online help them make the best deal. It
dispute resolution (ODR) entities. will also provide businesses with
This can help solve disputes with new opportunities and help drive
online purchases, when the con- economic growth.
All EU consumers are entitled
sumer and the trader are located
to equal access to consumer refar from each other.
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sumatorul și comerciantul vor
trebui să decidă ce entitatea ADR
să folosească pentru a rezolva litigiul. Când decid, entitatea ADR
aleasă va primi detalii cu privire
la dispută prin intermediul platformei ODR.
Platforma ODR va fi conectat
la entităţile de ADR naţionale
stabilite și notificate Comisiei, în
conformitate cu noile norme ale
directivei ADR. Platforma va contribui la accelerarea soluţionării
litigiului, permiţând entităţilor
ADR să efectueze procedura online și prin mijloace electronice.
II. NOUA LEGISLAŢIE
Ce schimbări va aduce noua Un set de norme comune va gulegislaţie?
Directiva privind ADR va oferi o
acoperire completă la nivelul UE.
Acest lucru înseamnă că va exista
o procedură ADR disponibilă pentru toate litigiile contractuale din
fiecare sector de piaţă (de exemplu, domeniul voiajului, bancar,
cel al curăţătoriilor chimice) și în
fiecare stat membru. Sectoarele
sănătăţii și educaţiei nu vor fi acoperite de directiva ADR. În plus,
toate entităţile ADR vor trebui să
îndeplinească criterii de calitate, care să garanteze că acestea
funcţionează într-un mod eficient,
echitabil, independent și transparent. În cele din urmă, comercianţii vor trebui să informeze consumatorii cu privire la ADR, atât la
momentul achiziţionării, cât și
verna funcţionarea platformei
atunci când apare o problemă.
Regulamentul ODR va permite ODR. Acestea norme vor include
consumatorilor și comercianţilor rolul punctelor de contact naţiodin UE să-și îndrepte litigiile care nale care acţionează în calitate de
decurg din achiziţiile on-line că- consilieri ADR în ţările respective.
tre ADR on-line, datorită platfor- Sarcina lor va fi de a furniza informei la nivelul UE de soluţionare maţii generale privind drepturile
a litigiilor („platforma ODR „). consumatorilor și despăgubiri în
Platforma ODR va lega toate en- cazul achiziţiilor online, vor oferi
tităţile naţionale de ADR. Acest asistenţă în legătură cu depunepunct unic de intrare este proiec- rea de plângeri și vor facilita cotat pentru a fi un site web ușor de municarea între părţi și entitatea
utilizat și interactiv, disponibil în ADR competentă prin intermediul
toate limbile oficiale ale UE și în platformei ODR. În acest scop,
mod gratuit. Comercianţii on-line consilierii ODR vor fi, de asemevor oferi pe site-urile lor un link nea, legaţi electronic la platforma.
În plus, aceste noi reguli vor
electronic către platforma ODR
obliga entităţile ADR să rezolve
pentru a informa consumatorii.
Statele membre vor avea la un litigiu în termen de 90 de zile.
Cum vor beneficia consumadispoziţie 24 luni de la data
intrării în vigoare a Directivei torii și comercianţii de noua
pentru a o transpune în legisla- legislaţie?
În 2010, unul din cinci conţia lor naţională. Asta ne duce la
jumătatea anului 2015. Platforma sumatori din UE a întâmpinat
ODR va deveni operaţională șase probleme atunci când cumpăra
luni de la sfârșitul perioadei de bunuri sau servicii în cadrul Pieţei Unice, ceea ce duce la pierderi
transpunere.
Cum va funcţiona platforma financiare estimate la 0,4% din
PIB-ul UE. Doar o mică parte dinODR în practică?
Consumatorii care se con- tre consumatori căuta și își asigufruntă cu o problemă legată de o ra o despăgubire efectivă.
Se estimează că, în cazul în care
achiziţie on-line vor putea face o
plângere on-line prin intermediul consumatorii din UE se pot baza
platformei ODR, în limba aleasă pe buna funcţionalitate și transpade ei. Platforma ODR va notifica renţă a ADR pentru disputele lor,
comerciantul că există o plângere aceștia ar putea economisi aprodepusă împotriva lui. Apoi, con- ximativ 22.5 miliarde € pe an, coafacere. Va oferi, de asemenea,
companiilor noi oportunităţi și va
ajuta la creșterea economică.
Toţi consumatorii din UE au
dreptul la acces egal la despăgubirile acodate. Prin urmare, entităţile ADR de calitate ar trebui
să fie disponibile pentru toate
tipurile de dispute în domeniul
protecţiei consumatorilor din toate statele membre ale UE. Consumatorii și comercianţii ar trebui
să fie, de asemenea, conștienţi de
astfel de oportunităţi.
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dress. Therefore quality ADR entities should be available for all
types of consumer disputes in all
EU Member States. Consumers
and traders should also be aware
of such opportunities.

II. THE NEW LEGISLATION

What changes will the new
legislation bring?
The ADR Directive will provide
for full ADR coverage at EU level.
This means that there will be an
ADR procedure available for all
contractual disputes in every market sector (e.g. travel, banking,
dry cleaning) and in every Mem-

Consumers who encounter a
problem with an online purchase
will be able to submit a complaint
online through the ODR platform,
in the language of their choice.
The ODR platform will notify the
trader that a complaint is lodged
against him. The consumer and
the trader will then agree on
which ADR entity to use to solve
their dispute. When they agree,
the chosen ADR entity will receive
the details of the dispute via the
ODR platform.
The ODR platform will be connected to the national ADR entities set up and notified to the Com-

Ziua medierii la Bacău | Decembrie 2012

ber State. The sectors of health
and education will not be covered
by the ADR Directive. In addition,
all ADR entities will have to meet
quality criteria which guarantee
that they operate in an effective,
fair, independent and transparent way. Finally, traders will need
to inform consumers about ADR
both at the time of the purchase
and when a problem arises.
The ODR Regulation will enable EU consumers and traders
to submit disputes arising from
online purchases to ADR online,
thanks to the EU-wide dispute
resolution platform (‘ODR platform’). The ODR platform will link
all the national ADR entities. This
single entry point is designed to
be a user-friendly and interactive
website, available in all EU official languages and free of charge.
Online traders will also provide
an electronic link to the ODR platform on their websites to inform
consumers.
Member States will have 24
months after the entry into
force of the Directive to transpose it into their national legislation. That takes us to mid-2015.
The ODR platform will become operational six months after the end
of the transposition period.
How will the ODR platform
work in practice?

mission, in line with the new rules
of the ADR Directive. The platform
will help speed up the resolution
of the dispute by allowing ADR entities to conduct the proceedings
online and through electronic
means. A set of common rules
will govern the functioning of the
ODR platform. These will include
the role of national contact points
acting as ODR advisors in their respective countries. Their task will
be to provide general information
on consumer rights and redress
in relation to online purchases,
assist with the submission of complaints and facilitate communication between the parties and the
competent ADR entity through the
ODR platform. For this purpose,
ODR advisors will also be linked
electronically to the platform.
Furthermore, these new rules
will provide for ADR entities to
settle a dispute within 90 days.
How will consumers and
traders benefit from the new
legislation?
In 2010, one in five consumers
in the EU encountered problems
when buying goods or services
in the Single Market, leading to
financial losses estimated at 0.4%
of the EU’s GDP. Only a small fraction of consumers sought and secured effective redress.
It is estimated that if EU con-
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respunzător a 0,19% din PIB-ul UE.
Această cifră include numai
economii financiare directe, și
nu ţine cont de factorii mai puţin
tangibili, care sunt, de asemenea,
importanţi pentru o piaţă care
funcţionează bine , cum ar fi încrederea crescută, relaţiile cu clienţii și reputaţia în afaceri.
Consumatorii și comercianţii
vor putea să-și rezolve disputele
contractuale online sau offline,
la nivel local sau transfrontalier,
prin entităţile extrajudiciare de
soluţionare a litigiilor (entităţi
ADR). Acest lucru le va permite săşi rezolve disputele într-un mod
simplu, rapid și ieftin, departe de
instanţele judecătorești.
În plus, consumatorii și comercianţii vor putea folosi platforma
ADR pentru litigiile online și să le
transmită on-line, în oricare dintre
limbile oficiale ale UE. Acest lucru
îi va ajuta să rezolve disputele
transfrontaliere, în special atunci
când părţile locuiesc în state membre diferite și vorbesc limbi diferite.

III. CONTEXT

Care este contextul politic al
noii legislaţii?
Pachetul ADR și ODR este unul
dintre cele douăsprezece acţiuni
cheie pentru Piaţa Unică Actul I,
în timp ce ODR este identificat și
ca o acţiune importantă a Agendei
digitale pentru Europa. Ca o iniţi-

ativă prioritară a Actului privind
Piaţa Unică și a Agendei digitale
pentru Europa, ADR și ODR sunt
printre propunerile la nivelul
UE cu potenţial de creștere prezentate în Studiul Anual privind
Creșterea 2012.
În decembrie 2011 și ianuarie
2012, Consiliul European a solicitat adoptarea rapidă a propunerilor ADR / ODR printr-o procedură
legislativă ordinară rapidă, în
scopul de a ajunge la un acord
până în iunie 2012.
Ce s-a făcut până în prezent
la nivelul UE?
Comisia Europeană a emis
două Recomandări (în 1998 și
2001), definind principii comune
pentru entităţi ADR eficiente.
Autorităţile naţionale au informat Comisia cu privire la aceste entităţi ADR naţionale pe care le consideră conforme cu aceste principii.
Comisia păstrează o bază de date
a acestor entităţi ADR „notificate”.
Cu toate acestea, aproximativ
40% dintre entităţile de ADR existente nu sunt în prezent notificate
Comisiei ca fiind conforme cu cele
două Recomandări.
Pentru anumite sectoare specifice (de exemplu, servicii de
telecomunicaţii, energie, creditul
de consum, sau servicii de plată)
legile UE obligă statele membre
să stabilească mecanisme ADR.
Pentru alte sectoare (de exemplu,

sumers can rely on well-functioning and transparent ADR for their
disputes they could save around
€22.5 billion a year, corresponding to 0.19% of EU GDP.
This figure only includes direct
financial savings, and does not
account for less tangible factors
which are also important for a
well-functioning market, such
as increased confidence, trust,
customer relations and business
reputation.
Consumers and traders will
be able to solve their contractual
disputes online or offline, and
at local or cross-border levels,
through out-of-court dispute
resolution entities (ADR entities).
This will enable them to solve
their disputes in a simple, quick
and inexpensive manner, away
from courts.
In addition, consumers and
traders will be able to use the
ODR platform for online disputes
and submit online in any of the EU
official languages. This will help
them solve cross-border disputes,
particularly when the parties live
in different Member States and
speak different languages.

the Single Market Act I, while ODR
is also identified as an important
action of the Digital Agenda for
Europe. As a priority initiative of
the Single Market Act and of the
Digital Agenda for Europe, ADR
and ODR are among the EU-level
proposals with growth potential
presented in the 2012 Annual
Growth Survey.
In December 2011 and January 2012, the European Council
called for a quick adoption of the
ADR/ODR proposals through a
fast-tracked ordinary legislative
procedure, in order to reach an
agreement by June 2012.
What has been done so far at
EU level?
The European Commission issued two Recommendations (in
1998 and 2001), defining common principles for efficient and
effective ADR entities.
National authorities have informed the Commission about
those national ADR entities which
they consider compliant with
these principles. The Commission
keeps a database of such ‘notified’
ADR entities.
However, about 40% of the existing ADR entities are currently
not notified to the Commission
III. BACKGROUND
What is the political back- as compliant with the two Recomground of the new legislation? mendations.
For some specific sectors (e.g.
The ADR and ODR package is
one of the twelve key actions for telecommunications, energy, con-
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e-commerce, servicii poștale) legislaţia UE doar le încurajează.
Comisia UE, de asemenea, cofinanţează Reţeaua Centrelor Europene pentru Consumatori (ECCNet) pentru a ajuta consumatorii
să contacteze entitatea ADR corespunzătoare în alt stat membru, în
cazul disputelor transfrontaliere.
O altă reţea la nivelul UE, FINNET, reunește entităţi ADR care se
ocupă de dispute transfrontaliere
între consumatori și furnizorii de
servicii financiare.
Care este stadiul actual al
ADR / ODR în ţările UE?
În prezent există mai mult de
750 de entităţi ADR în UE. Structura acestora și abordarea variază
nu numai în UE, ci chiar și în interiorul aceleiași ţări.
În majoritatea statelor membre,
entităţile existente se ocupă de
litigiile de consum doar într-un
număr limitat de sectoare (în special în sectoarele reglementate,
inclusiv telecomunicaţii, energie,
servicii financiare, precum și în
turism). În alte ţări, entităţile
există numai în anumite regiuni.
Acest lucru înseamnă că – în
ciuda unui număr mare de entităţi
– există găuri semnificative de acoperire. În unele ţări (de exemplu,
Slovacia și Slovenia), se pare că
nu există nicio entitate ADR recunoscută. În alte părţi, sistemul are
nevoie de dezvoltare în continuare.
Ca urmare, consumatorii europeni nu beneficiază de același
nivel de acces la soluţii extrajudiciare în UE.
Mai puţin de jumătate dintre
entităţile ADR existente notificate

Comisiei Europene îndeplinesc criteriile de calitate stabilite în cele
două Recomandări ale Comisiei.
Consumatorii și companiile
ştiu prea puţine lucruri despre
majoritatea entităţilor existente
și, prin urmare, foarte rar apelează la ele pentru ajutor.
În plus, nu există în prezent
nici o obligaţie pentru autorităţile
publice naţionale să monitorizeze
cu regularitate utilizarea și eficacitatea entităţilor de ADR, cu accent
special pe criteriile de calitate
ale Comisiei (cum ar fi calificările
adecvate, imparţialitatea, transparenţa, eficacitatea și echitatea).
În ceea ce privește soluţionarea
litigiilor on-line, doar câteva entităţi existente în UE oferă opţiunea
de a gestiona întregul proces de
soluţionare a litigiilor on-line.
Cu toate acestea, cele mai multe dintre entităţile de ADR existente împărtăşesc unele caracteristici, care pot fi menţinute în
temeiul directivei:
• Cele mai multe dispute sunt soluţionate în termen de 90 de zile.
• Cele mai multe proceduri de
ADR sunt gratuite pentru consumatori sau ieftine în utilizare
(sub € 50).
• Procesul de ADR este perceput
atât de consumatori, cât și de
comercianţi ca fiind mai simplu, comparativ cu procedurile
judiciare.

Mai multe informaţii:
DG SANCO webpage on ADR/ODR:
Solving your consumer disputes
out of court
IP/12/1381

Legea medierii, aprobată
de Adunarea Naţională
din Belarus la prima lectură
Miercuri, 14 noiembrie 2012

L
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a data de 29 iunie 2012,
membrii Camerei Reprezentanţilor a Adunării Naţionale
a Republicii Belarus a aprobat la
prima lectură proiectul de lege cu
privire la mediere.
Proiectul de lege privind medierea are ca scop crearea temeiului juridic pentru dezvoltarea
medierii, care este definitã în
proiect ca o negociere între pãrţi
cu participarea unui mediator
care vizează soluţionarea disputei
prin intermediul elaborării unui
acord reciproc acceptabil. Potrivit
proiectului, părţile pot recurge la
mediere atât înainte de a se adresa instanţei, cât și după începerea
procedurilor judiciare.

sumer credit, or payment services) EU laws oblige Member States
to set up ADR mechanisms. For
other sectors (e.g. e-commerce,
postal services) EU laws merely
encourage it.
The EU Commission also cofinances the European Consumer
Centres’ Network (ECC-Net) to
help consumers contact the appropriate ADR entity in another
Member State in case of crossborder disputes.
Another EU-wide network, FINNET, brings together ADR entities which handle cross-border
disputes between consumers and
financial service providers.
What is the state of play of
ADR/ODR in the EU countries?
There are currently more than
750 ADR entities in the EU. Their
composition and approach vary
not only across the EU but even
within the same country.
In most Member States, existing entities handle consumer
disputes in a limited number of
sectors only (in particular in the
regulated sectors, including telecommunications, energy, financial
services as well as travel and tourism). In some other countries, entities exist only in specific regions.
This means that – despite a
large number of entities – there
are significant gaps in the coverage. In some countries (e.g. Slovakia and Slovenia) there seems
to be no recognised ADR entities.
Elsewhere, the system needs further development.
As a result, European consumers do not enjoy the same level of

access to out-of-court resolution
across the EU.
Less than half of the existing
ADR entities notified to the European Commission meet the quality criteria set in two Commission
Recommendations.
Consumers and businesses
know little about most of the existing entities and therefore rarely call on them for help.
Furthermore, there is no current obligation for national public
authorities to regularly monitor
the use and effectiveness of the
ADR entities, with particular focus on Commission’s quality criteria (such as suitable qualifications, impartiality, transparency,
effectiveness and fairness).
As for online dispute resolution,
only few existing entities in the EU
offer the option of handling the
entire dispute resolution process
online.
However, most of the existing
ADR entities share some features,
which are likely to be maintained
under the Directive:
• Most disputes are resolved
within 90 days.
• Most ADR procedures are free
of charge for consumers or inexpensive to use (below €50).
• The ADR process is perceived
by both consumers and traders to be simpler compared to
court proceedings.

More information:
DG SANCO webpage on ADR/ODR:
Solving your consumer disputes
out of court
IP/12/1381

Mediation act approved by Belarus National Assembly at the 
first reading
Wednesday, 14th November 2012

Legea stabilește domeniul de
aplicare a medierii (soluţionarea
litigiilor ce decurg din relaţiile civile, inclusiv cele legate de afaceri
și alte activitãţi economice, precum și din relaţiile de muncă și de
familie), stabilește formele de organizare ale activităţii mediatorilor, cerinţele impuse mediatorilor
și reglementează procedura medierii. Legea prevede, de asemenea,
înfiinţarea Comitetului de Experţi
privind speţele medierii în cadrul
Ministerului Justiţiei al Republicii Belarus și crearea Registrului
mediatorilor și organizaţiilor care
conduc procedura de mediere. 
Liliya Vlasova

On 29 June 2012 members of
the House of Representatives of
National Assembly of the Republic
of Belarus approved the draft act
on mediation at the first reading.
The draft act on mediation is
aimed at creating legal basis for
the development of mediation,
which is defined in the act negotiations of parties with the participation of a mediator aimed at
settling the dispute by the means
of working out a mutually acceptable agreement. According to the
act, parties may resort to mediation both before applying to court
and after the commencement of
judicial proceedings.
The act determines the scope of

mediation (settlement of disputes
arising from civil relationships including those related to business
and other economic activity as
well as disputes arising from labor
and family relationships), sets the
organizational forms of mediators’
activities, requirements to mediators, and regulates the procedure
of mediation. The act also provides
for the establishment of the Board
of Experts on the Matters of Mediation under the Ministry of Justice
of the Republic of Belarus and the
creation of Registry of mediators
and organizations conducting of
the procedure of mediation. 
Liliya Vlasova
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Ordonanţa privind Medierea 
din Hong Kong intră
în vigoare în ianuarie 2013
Miercuri, 28.11. 2012

P

asul următor de acţiune: Implementarea Asociaţiei de Acreditare în Mediere Hong Kong
Monitorul Oficial a Guvernului
Hong Kong a anunţat că Ordonanţa privind Medierea aprobată în
22 iunie 2012, intră în vigoare la 1
ianuarie 2013.
Ordonanţa privind Medierea
oferă un cadru de reglementare
pentru a elimina obstacolele din
calea dezvoltării medierii – printre altele, pentru a da un efect
legal (în plus faţă de orice considerente contractuale sau “fără
prejudiciu”) caracterului confidenţial al “oricărei comunicări
din cadrul medierii” făcută înainte, în timpul sau după o mediere.
Ordonanţa se aplică şi medierii
realizate integral sau parţial în
Hong Kong sau în oricare loc
unde acordul de mediere este
reglementat de legea din Hong
Kong. Ordonanţa se aplică și guvernului din Hong Kong și organelor sale statutare.
Ordonanţa nu prevede un singur organism de acreditare pen-

Hong Kong Mediation
Ordinance to come 
into effect in January 2013
Wednesday, 28th November 2012

tru mediatori în Hong Kong. Cu
toate acestea, Departamentul de
Justiţie din Hong Kong a informat
că Grupul Operativ dedicat medierii și Subgrupul său de acreditare
lucrează la stabilirea Asociaţiei
Limitate de Acreditare în Mediere,
care a fost încorporată în august
2012, și care este de așteptat să
devină organismul de acreditare
unic pentru mediatori în Hong
Kong și implicit corpul de numire în cazul în care părţile nu pot
conveni asupra numirii unui mediator.
Un purtător de cuvânt pentru
Departamentul de Justiţie declara: “Deoarece medierea este din
ce în ce mai folosită în multe jurisdicţii din toată lume, pentru
a rezolva disputele, altele decât
prin instanţele de judecată, Ordonanţa va consolida statutul Hong
Kong-ului ca centru important
pentru soluţionarea litigiilor în
regiunea Asia-Pacific”.

Sursă: IMI Institutul
Internaţional al Medierii

N

ext Action Step: Implementation of the Hong Kong
Mediation Accreditation Association
The Hong Kong Government
Gazette has announced that the
Mediation Ordinance passed on
June 22nd 2012 will come into effect on January 1, 2013.
The Mediation Ordinance provides a regulatory framework to
remove impediments to the development of mediation – among
other things to give statutory effect (in addition to any contractual or “without prejudice” considerations) to the confidential
nature of “any mediation communication” made before, during or
after a mediation. The Ordinance
applies to mediations conducted
wholly or partly in Hong Kong or
where the agreement to mediate
is governed by Hong Kong law.
The Ordinance also applies to the
Hong Kong Government and its
statutory bodies.
The Ordinance does not provide for a single accreditation

Legea medierii
adoptată în Spania

S

âmbătă, 7 iulie 2012, Monitorul Oficial al Spaniei a publicat prima Lege privind medierea în materie civilă și comercială.
Au trecut unsprezece ani de
când Catalunia adopta prima lege
regională a ţării privind medierea
familială. De atunci, majoritatea
regiunilor au adoptat legi de mediere pentru a reglementa numai
medierea de familie. Era timpul
pentru armonizarea conceptelor,
deoarece legea privind medierea
de familie acţionează de-a lungul
Spaniei fără prea multă asemănare, și inclusiv, modul în care fiecare
regiune definește, de fapt, conceptul de mediere, este diferit. Era, de
asemenea, timpul să se respecte
Directiva UE privind medierea civilă și comercială. Această nouă lege
a stârnit ceva agitaţie și dezbateri.
Să ne amintim: nu există nici o mediere comercială în ţară și nu există
nici o mediere pentru rezolvarea
cazurilor de materie civilă, cu excepţia disputelor de familie. Camerele de comerţ, asociaţiile barourilor și unele organizaţii non-profit

se poziţionează ca şi campioni în
mediere, deşi acestea nu au oferit
niciodată acest serviciu până acum
o lună, nici măcar nu au vorbit
despre asta, cu excepţia unei sotto
voce în “petit Comité”.
Ce este probabil să se întâmple
în următorii câţiva ani? Nu mult,
dacă nu cumva nimic, așa cum s-a
întâmplat şi se întâmplă în cazul
arbitrajului. Există o diferenţă între promovarea unui serviciu de
acest gen și angajarea efectivă a
societăţii civile și companiilor în
utilizarea acesteia ca un mijloc alternativ de soluţionare a litigiilor.
Este nevoie de timp și de o schimbare completă de atitudine.
Deci, ce este nou în această lege
nouă? De fapt, totul este “nou”, deoarece aceasta este prima lege a
Spaniei privind medierea la nivel
naţional.
În cele din urmă, regăsim o definiţie destul de simplă cu privire la
ceea ce este medierea, o metodă de
ADR voluntară, unde o a treia parte
independentă și neutră ajută părţile aflate în conflict în timpul proce-

body for mediators in Hong Kong.
However, the Hong Kong Department of Justice has advised that
the Mediation Task Force and its
Accreditation Subgroup are working towards the establishment of
the Hong Kong Mediation Accreditation Association Limited (“HKMAAL”) which was incorporated
in August 2012, and which is expected to become the sole accreditation body for mediators in Hong
Kong and the default appointing
body where parties cannot agree
on the appointment of a mediator.
A spokesperson for the Justice
Department said: “With mediation becoming increasingly used
in many different jurisdictions
around the world to resolve disputes other than through litigation in the courts, the Ordinance
will enhance Hong Kong’s status
as a leading centre for dispute
resolution in the Asia-Pacific region.”

Source: IMI International
Mediation Institute

Mediation Act 
enacted in Spain

O

n Saturday, July 7, 2012,
Spain’s Official Gazette published the country’s first
national civil and commercial mediation Act.
It has been eleven years since
Catalonia enacted the country’s
first regional family mediation
act. Since then, most regions have
enacted mediation acts to regulate family mediation only. It was
time to harmonize concepts, as
family mediation acts throughout Spain bear little resemblance
up to, and including, how each
region actually defines mediation
conceptually. It was also time to
comply with the EU Directive on
civil and commercial mediation.
This new act has stirred quite some debate and commotion.
Let us remember: there is no
commercial mediation in the
country, and there is no mediation to resolve civil matters except
for family disputes. Chambers of
commerce, bar associations, and
some not-for-profit organizations
are positioning themselves as

mediation champions when they
had never provided this service
until last month, nor even talked
about it except sotto voce in “petit
comité.”
What is likely to happen within
the next few years?: not much if
anything at all, as was and is the
case with arbitration. There is a
difference between promoting
a service of this nature, and actually engaging civil society and
businesses to use it as an alternative means to resolve disputes. It
takes time and a complete change
of attitude.
So, what is new in this new act?
Actually everything is “new”, as
this is Spain’s first national mediation act.
Finally we find a rather straightforward definition as to what
mediation is, a voluntary ADR
method where a third independent and neutral party aids disputants in the process of arriving
at their own settlement within
the law. Most importantly, the
definition impedes differentia-
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sului de a ajunge la propriul acord
în temeiul legii. Cel mai important,
definiţia împiedică diferenţierea
între conciliere și mediere, mai
ales pentru a evita procese care să
stabilească dacă ceea ce s-a înfăptuit a fost mediere sau conciliere,
în cazul în care o parte vrea să se
retragă din propriul acord. Acestea
fiind spuse, medierea în Spania
este semnificativ facilitativă, toate
celelalte abordări (evaluativă și
transformativă), fiind aproape inexistente.
Articolul 2 pare lipsit de sens,
deoarece în mod expres interzice
ca medierea să fie folosită pentru
a rezolva conflicte de muncă, de
protecţie a consumatorilor, cazuri
penale, precum și speţe care implică administraţia publică a ţării.
Medierea conflictelor de muncă
și de protecţie a consumatorilor
poate avea loc, dar nu conform
reglementărilor din această lege.
În Spania, există o singură organizaţie care reprezintă companiile/
managementul și, în esenţă, două
sindicate reprezentând cel mult
o cincime din forţa de muncă din
Spania. Aceste organizaţii nu au de
gând să permită medierea (sau orice altceva), care nu presupune negocieri fără de sfârşit și nu se află
în întregime sub supravegherea lor
directă. Pe de altă parte, aspectele
legate de protecţia consumatorilor
intră în competenţa exclusivă a administraţiei publice prin intermediul Institutului Naţional al Consumatorilor. Nimeni din ţară, în afara
statului, nu poate oferi servicii ADR
în domeniul protecţiei consumatorilor, care, întâmplător, sunt gratuite atât pentru consumatori, cât şi
pentru comercianţi deopotrivă. De
ce? Nimeni în ţară nu este atât de
pregătit să aibă încredere în ceva
sau cineva pentru a merge “solo”.
Codurile de procedură civilă din
lume iau în considerare limite de
timp pentru a acţiona procedural
în instanţa de drept. Această lege a
medierii stabilește în mod corect o
perioadă de suspendare de la toate termenele, atât cât timp părţile
încearcă să-şi medieze controversa.
Instituţiile de mediere trebuie să
garanteze transparenţa procesului
de nominalizare şi numire a mediatorilor (art. 5). În cazul în care, pe
lângă furnizarea serviciilor de mediere, o organizaţie oferă servicii
de arbitraj, această organizaţie trebuie să ia măsuri pentru a asigura
separarea celor două servicii. Altfel
spus, Med / Arb iese din discuţie,
deoarece legislatorul consideră că
este un hibrid ciudat și amuzant
care nici măcar nu poate fi luat în
considerare de către părţi.
În zilele noastre (vorbim despre
Spania), administraţie publică
încearcă să fie mai eficientă și reduce dramatic costurile. Cu toate

acestea, articolul 5 adaugă câteva
kilograme de greutate la constituirea ca supraveghetor unic asupra
organizaţiilor de mediere și mediatori din ţară.
Articolul 9 care reglementează
confidenţialitatea
menţionează
că obligaţia de confidenţialitate
trebuie să fie respectată de către
organizaţiile de mediere, mediatori
și părţi deopotrivă. Există o singură
excepţie: judecătorii din jurisdicţia
penală pot dispune ca informaţiile
private să fie predate instanţei de
judecată.
În cazul în care părţile sunt efectiv angajate într-un proces de mediere, ele nu pot începe procesul în
instanţă, și nici să urmărească în
același timp orice alte metode alternative, și anume arbitrajul (art.
10). Există o singură excepţie: părţile angajate în mediere pot apela
la instanţele de judecată pentru
a obţine măsuri provizorii de protecţie asupra drepturilor și / sau
proprietăţii.

Ziua medierii la

Este interesant faptul că legea
menţionează că mediatorii trebuie să fie persoane fizice, ceea ce
înseamnă fiinţe umane care respiră. Există un motiv: unii cetăţeni
din Spania-medierea fiind atât de
nouă-ar putea crede, de fapt că o
instituţie poate media, ca și cum
oamenii ar sta pe o bancă în afara
birourilor unei organizaţii și ar vorbi cu logo-ul acesteia.
Pentru a deveni mediator, persoanele fizice trebuie să aibă o diplomă universitară sau echivalent,
și trebuie să urmeze cursuri de
mediere care conduc la o diplomă
în mediere. Administraţia publică
trebuie să reglementeze această
chestiune privind formarea mediatorilor, deși de cele mai multe ori,
formarea mediatorilor constă în
cursuri care durează în medie între
300 și 600 de ore. Administraţia
publică trebuie să decidă ce face în
legătură cu educaţia continuă.
Astfel, în prezent (această lege
are abia o lună), mai multe uni-

providing mediation services, an
organization provides arbitration
services, said organization must
take steps to ensure the separation of both services. Said differently, Med/Arb is out of the question because the Legislator feels
it is a strange and funny hybrid
unworthy of even being considered by disputants.
In this day and age (this is
Spain we are talking about), the
Public administration seeks to be
more efficient and dramatically
cut costs. However, article 5 adds
a few pounds of fat in the form
of establishing itself as the sole
supervisor over mediation organizations and mediators in the
country.
Article 9 regulating confidentiality states that the duty of confidentiality must be observed by
mediation organizations, mediators and parties alike. There is
one exception: judges in the penal
jurisdiction may order that private information be turned over to
the court.
Bacău | Decembrie 2012
If parties are effectively engaged in a mediation process, they
may not commence litigation, nor
concurrently pursue any alternative binding method, namely arbitration (art. 10). There is only one
exception: parties in mediation
may turn to the courts to procure
interim measures of protection
over rights and/or property.
It is interesting that the act
mentions that mediators must
be natural persons, meaning breathing human beings. There is a
reason: some citizens in Spain
–mediation being so novel—may
actually think that an institution
can mediate, as if people could
sit on a bench outside the offices
endlessly negotiated and entirely of an organization and talk to its
in their hands and under their logo.
To become a mediator, natural
direct supervision. On the other
hand, consumer matters fall wi- persons must have a university
thin the exclusive purview of the degree, or equivalent, and must
Public Administration through take mediation courses leading to
the National Consumer Institu- a degree in mediation. The Public
te. No one in the country but the administration has to regulate
State can provide consumer ADR this matter of mediator training,
services which, incidentally, are though by most accounts mediaprovided free of charge for consu- tor training will consist of courses
mers and merchants alike. Why? averaging anything between 300
no one in the country is that ready and 600 hours. The public admito trust anything or anyone going nistration has to decide what it
does regarding continuing eduat it “solo”.
Civil codes of procedure the cation.
Thus far (this act is barely a
world over contemplate time
limits to act procedurally in a month old), several universities
court of law. This mediation act in Spain have formed a consorcorrectly establishes an abeyan- tium to provide mediation traice period on all time limits while ning and degrees because they
parties attempt to mediate their expect a huge demand coming
mostly from psychologists and
controversy.
Mediation institutions must social workers; maybe some pracguarantee the transparency of the ticing attorneys. As mediation is
process to nominate and appoint practically inexistent, we will see
mediators (art. 5). If, besides mediators having to take stateting between conciliation and
mediation, mostly to avoid law
suits regarding whether what
transpired was mediation or conciliation, should a party want to
back off from its own settlement
agreement. That said, mediation
in Spain is markedly facilitative,
all other approaches (evaluative
and transformative) being next to
inexistent.
Article 2 seems nonsensical as
it expressly forbids that mediation be used to resolve labor, consumer, penal matters, and matters involving the country’s Public
administration.
Labor and consumer mediation
can take place, but not as regulated in this act. In Spain there is a
single organization representing
business/management and, essentially, two unions representing no more that about a fifth of
Spain’s labor force. These organizations are not about to allow mediation (or anything) that is not
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versităţi din Spania au format un
consorţiu pentru a oferi instruire
în mediere şi diplome, deoarece
se așteaptă la o cerere foarte mare
provenind în mare parte de la psihologi și asistenţi sociali; poate
şi de la unii avocaţi practicanţi.
Deoarece medierea este practic
inexistentă, vom vedea mediatori
care vor urma cursuri de formare
continuă fără a fi mediat vreodată
un caz.
Mediatorii vor trebui să-şi cumpere asigurări de răspundere civilă,
organizaţiile de mediere vor trebui,
de asemenea, să cumpere asigurări. Organizaţiile sunt responsabile pentru numiri și responsabile
pentru modul în care mediatorul
conduce medierea; pe de altă parte, şi mediatorul este responsabil
pentru modul în care se desfășoară
medierea.
Ceea ce este interesant este
modul în care arbitrii sunt practic
scutiţi de răspundere având în vedere că o decizie este res iudicata
și aproape imposibil de anulat, iar
mediatorul este supus unor standarde de responsabilitate civilă
care au de-a face în totalitate cu
procedura, deoarece acordul nu
este nici măcar al lui.
Articolul 12 este demn de remarcat, din cauza cuvântului “a cere”.
Ministerul Justiţiei și Administraţia
publică vor promova și cere standarde adecvate de educaţie iniţială
și continuă a mediatorilor, inclusiv
supervizarea codurilor de etică și
aderarea instituţiilor de mediere
și a mediatorilor la codurile menţionate anterior. Desigur, această
nouă sarcină este un drum lung

faţă de eforturile de reducere pe
care guvernul susţine că trebuie să
le ia pentru a putea rămâne măcar
în zona euro.
Există unele asociaţii în Spania care furnizează servicii de
mediere de familie sub o multitudine de legi regionale privind
mediere de familie, şi care au
elaborat broșuri cu intenţia de a
reprezenta coduri de etică. Aceste
coduri sunt concepute în cea mai
mare parte în scopuri de marketing; ei bine, gata, deoarece legea
cere organizaţiilor de mediere să
elaboreze coduri de etică și să le
respecte ca şi cum ar fi norme de
mediere pentru toate intenţiile și
scopurile. Nu numai asta: guvernul promite să urmărească această chestiune ca una dintre îndatoririle sale pentru a se asigura că
cetăţenii și companiile beneficiază de servicii adecvate de mediere.
Cât de european este acest lucru?
Desigur, am recomanda ca oricare astfel de cod să fie elaborat
de către avocaţi experimentaţi în
mediere – în cazul în care poate fi
găsit vreunul.
Articolul 13 privind imparţialitatea face o confuzie între independenţă și imparţialitate. În timp ce
imparţialitatea este mai degrabă
subiectivă, nu la fel este şi independenţa, care poate fi oarecum
stabilită în mod obiectiv. Acest articol are ca scop reglementarea a
ceea ce trebuie înţeles ca şi conflict
de interese, prin definirea vagă a
câtorva circumstanţe, despre care
legislativul simte că ar putea fi oarecum problematice.
Începând cu articolul 16, Legea

mandated continuing education
courses without having ever mediated a case.
Mediators will have to purchase civil liability insurance;
mediation organizations will also
have to purchase insurance. Organizations are responsible for
appointments and responsible
for how the mediator conducts
the mediation; on the other hand,
the mediator is also responsible
for how it conducts the mediation.
What is interesting is how arbitrators are practically exempt
from liability considering that an
award is res iudicata and next to
impossible to vacate, and a mediator is subject to civil responsibility standards having to do
entirely with procedure since the
settlement agreement is not even
his/hers.
Article 12 is noteworthy because of the word “require”. The
Ministry of Justice and the Public
administration will foster and
require adequate initial and continuing education standards of
mediators, including the supervision of codes of ethics and the
adherence of mediation institutions and mediators to the said
codes. Certainly, this new task
is a far cry from the downsizing
efforts government claims it must
undertake to even remain in the
Euro zone..
There are some associations
in Spain providing family mediation services under a myriad of
regional family mediation laws
which have drafted pamphlets
purporting to be codes of ethics.

These codes are mostly designed
for marketing purposes; well, no
more, because the law requires
mediation organizations to draft
codes of ethics and abide by them
as if they were mediation rules
for all intents and purposes. Not
only that: government pledges to
follow up on this matter as one of
its duties to ensure that citizens
and business receive proper mediation services. How European
is that? Certainly, we would recommend that any such code be
drafted by seasoned mediation
attorneys –if any can be found.
Article 13 on impartiality hopelessly confuses independence and
impartiality. While impartiality is
rather subjective, not so independence which can be somewhat objectively established. This article
is aimed at regulating what must
be understood as a conflict of interest by loosely defining some
circumstances that the Legislator
feels would be somewhat problematic.
Beginning with article 16, the
Act regulates mediation procedure from A to Z. The Legislator is
incapable of regulating the essence of mediation, feeling it knows
best and must, therefore, regulate how the entire mediation process should flow. There is nothing
particularly notable beyond the
fact that the mediation procedure
is law.
Without question the most notable article within this chapter
is found in the second paragraph
of article 23.3, establishing that
mediators must tell parties that
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reglementează procedura de mediere de la A la Z. Legislativul este
incapabil să reglementeze esenţa
medierii, având senzaţia că el știe
cel mai bine și trebuie, prin urmare, se reglementeze modul în care
întregul proces de mediere ar trebui să curgă. Nu este nimic notabil
dincolo de faptul că procedura de
mediere este legea.
Fără îndoială, cel mai notabil
articol în cadrul acestui capitol
se găsește în al doilea paragraf al
articolului 23.3, stabilind că mediatorii trebuie să le spună părţilor
că orice acord pe care-l semnează
este obligatoriu, și că poate fi în
mod legal transformat într-un instrument executiv. Res iudicata?
Nu chiar. Legea doar prevede că
un acord mediat este un contract,
nu chiar o “decizie”. Desigur, un
acord mediat nu poate fi o decizie,
deoarece decizia impune ca un terţ
să decidă pentru părţi, ceea ce nu
este și cazul medierii.
Un număr de articole în capitolul al cincilea din Lege reglementează care parte judiciară ar trebui
să meargă să execute un acord
mediat încheiat în Spania sau în
afara Spaniei. Spania a optat pentru plasarea execuţiei către curţile
de primă instanţă, din motive de
comoditate şi rapiditate. Avand
în vedere executărea acordurilor
transfrontaliere mediate, trebuie
să vedem cum interpretează tribunalele noastre ca fiind o “încălcare
vădită a ordinii publice spaniole”
(art. 27.3), mai ales că fiecare ţară
din UE reglementează în mod diferit materia civilă, să nu mai vorbim
de problemele legate de familie.
Un număr de dispoziţii suplimentare și finale încheie prima
Lege naţională spaniolă a medierii.
Ca o dispoziţie suplimentară, administraţia publică promite să promoveze medierea intens. Din toată
inima? Probabil că nu.
Spania este un amestec de modern și antic. La Madrid, unele
dintre cele mai vechi şi sofisticate
clădiri au două etaje. Dacă sunteţi
destul de norocoși să aveţi birourile de mediere într-una dintre
aceste clădiri, aţi putea la fel de
bine să uitaţi de furnizarea serviciilor de mediere, deoarece legea
prevede că birourile mediatorilor
şi clădirile în care se află ele să fie
complet accesibile persoanelor cu
handicap. În plus, mediatorii trebuie să fie pregătiţi să ofere limbajul semnelor, Braille, etc. Desigur,
este de dorit și necesar să oferim
persoanelor cu handicap servicii
de mediere eficiente și, desigur,
tuturor mediatorilor le-ar plăcea să
ofere spaţii accesibile și de ajutor,
dar este un serviciu cu totul nou în
Spania și puţini vor plăti pentru a
fi pregătiţi pentru această eventualitate, în special atunci când o piaţă

a medierii trebuie încă să fie creată,
dar mai întai să şi existe.
Noua Lege autorizează în mod
expres camerele de comerţ și asociaţiile barourilor să-și modifice
statutele pentru a furniza servicii
de mediere, împreună cu servicii
naţionale și internaţionale de arbitraj. Va fi chiar interesant să vedem
ce vor face, din moment ce nu au
furnizat niciodată servicii de mediere civilă sau comercială!
Dispoziţiile finale ale Legii modifică, de asemenea, Codul de
procedură civilă, în principal pen-

whatever agreement they sign is
binding, and that it can be legally
turned into an executive instrument. Res iudicata? Not quite. The
law merely states that a mediated
agreement is a contract, not quite
an “award”. Of course a mediated
agreement cannot be an award,
as an award requires that a third
party decide for the parties, not
the case with mediation.
A number of articles in the Act’s
fifth chapter regulate which court
parties should go to execute a
mediated agreement reached in

new service in Spain and few will
foot the expense to be prepared
for that eventuality, particularly
when a mediation market has yet
to be created, yet to even exist.
The new Act specifically authorizes chambers of commerce and
bar associations to amend their
by-laws to provide mediation
services along with national and
international arbitration services.
It will be rather interesting to see
what they do, since they have never provided civil or commercial
mediations services, ever!
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tru a prevedea că termenele de a
acţiona în cadrul unui litigiu vor fi
suspendate, atât timp cât părţile
încearcă o soluţie pe cale amiabilă a conflictului prin mediere, și
pentru a prevedea executarea acordurilor de mediere. Codul a fost,
de asemenea, modificat pentru
a prevedea că părţile pot solicita
recunoașterea unui acord imediat,
fără asistenţa unui avocat, atunci
când suma în litigiu este mai mică
de 2.000 de euro.
Aceasta este Legea din Spaniei
privind medierea în termeni generali. Ceea ce este surprinzător este
modul în care medierea a evoluat
de la a fi complet necunoscută
publicului, oamenilor de afaceri
și avocaţilor deopotrivă, la a fi salutată ca un leac-minune aproape
instant.
Ceea ce este și mai surprinzător
este modul în care medierea atrage
oferta, şi nu atât de mult cererea,
deoarece este mai ușor ca de astăzi
să devii mediator fără medieri decât efectiv să vinzi medierea, indiferent de avantajele sale numeroase,
deoarece este nevoie de timp pentru ca părţile să-şi schimbe mentalitatea și să treacă de la sistemul
familiar al instanţei la un mediu
alternativ propriu de soluţionare
a litigiilor.
În cele din urmă, pe partea ofertei, mediatorii efectiv cred că pot
media tot timpul, și acesta este ţelul majorităţii mediatorilor de fami-

Spain or outside Spain. Spain has
opted to place execution within
First Instance courts for convenience and speed. Respecting
executing cross-border mediated
agreements, we need to test what
our courts interprets as “manifest disregard of Spanish public
order” (art. 27.3), particularly as
every country in the EU regulates
civil matters differently, let alone
family matters.
A number of additional and final dispositions conclude Spain’s
first national mediation Act. As an
additional disposition, the Public
administration vows to promote
mediation on its nickel. Wholeheartedly? Probably not.
Spain is a mix of the modern
and the ancient. In Madrid, some
of the toniest oldest buildings are
walk-ups. If you are lucky enough
to have your mediation offices in
one of these buildings, you might
as well forget about providing
mediation services because the
Act provides that the building
and the mediators’ offices be fully
accessible to people with disabilities. Additionally, mediators
must be prepared to offer sign
language help, Braille, etc. Of course it is desirable and necessary
to provide the handicapped with
effective mediation services and,
of course, all mediators would
love to provide accessible premises and aid, but this is a brand

Final dispositions within the
Act also amend the country’s
Code of Civil Procedure, principally to provide that time limits
to act in litigation will be placed
in abeyance while the parties
attempt an amicable solution to
their conflict through mediation,
and to provide for the execution
of mediated agreements. The
Code has also been amended to
provide that parties may request
recognition of a mediated settlement without the assistance of
an attorney when the amount in
dispute is less than 2,000 euros.
This is Spain’s Mediation Act
in general terms. What is surprising is how mediation has evolved
from being a complete unknown
to the people, businesses and
attorneys alike, to being hailed as
miracle cure-all magic potion in
almost no time.
What is even more surprising
is how mediation is attracting
supply, not so much demand, as
it is easier as of today to become
a mediator without mediations
than to effectively market mediation no matter its many advantages, if anything because it takes
time for disputants to change
their own mentality and to move
from the all familiar court system
to an alternative dispute resolution environment of their own.
Lastly, on the supply side, mediators actually believe that they
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lie, precum și al mediatorilor care
urmează a fi instruiţi. Va mai dura
ceva vreme până când un mediator poate trăi doar din activitatea
de mediere.
Vom asista la apariţia medierii
ad-hoc? Probabil, pentru că nimeni nu trebuie să ştie că s-a ajuns
la un acord datorită intervenţiei
unui mediator care mediază ocazional, pe cale orală. Într-un fel,
această lege preconizează medierea profesională și acesta este motivul pentru care menţionează fie-

care aspect imaginabil al medierii.
Adoptată în 1988, prima noastră lege modernă de arbitraj nu
a îndeplinit așteptările, deoarece
arbitrajul este rar folosit în Spania. Unele amendamente ulterioare, pentru a face mai arbitrajul
mai atractiv, nu au reușit să crească cererea. Medierea va avea şi ea
nevoie de timp pentru „a atinge
majoratul”, dacă se va întâmpla
asta vreodată.

Sursă: ADRRESOURCES

can mediate full-time, and that is
the goal of most existing family
mediators, as well as the goal of
mediators yet to be trained. It will
be a while until a mediator can
make a living through mediation
activity alone.
Will we see the advent of ad hoc
mediation? Probably, as no one
has to know that an agreement
was reached thanks to the intervention of a mediator mediating
occasionally on a word of mouth
basis. In a way, this Act envisions

professional mediation and that
is why it busies itself with every
aspect of mediation imaginable.
Enacted in 1988, our first modern arbitration act has not met
expectations, as arbitration is rarely used in Spain. Several amendments later to make arbitration
more attractive have failed to stir
demand. Mediation will take a
while as well to come of age, if it
ever does.

Source: ADRRESOURCES
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in ce în ce mult, companiile
cu operaţiuni sau angajaţi
în mai mult de o ţară sunt
expuse riscului procedurilor dintr-o jurisdicţie străină, precum și
practicilor și procedurilor nefamiliare care decurg din litigii în străinătate. Firește, apare o serie de
întrebări: Putem arbitra? Trebuie
să urmăm mediere? Cât timp va
dura procesul? A realiza mecanismele de bază folosite în soluţionare litigiilor de muncă și ocuparea
forţei de muncă în lume, poate
ajuta companiile să înţeleagă la
ce să se aștepte și să pregătească
mai bine strategii și tactici adaptate pentru anumite jurisdicţii.
Acest articol oferă o imagine de
ansamblu a procedurilor utilizate
pentru soluţionarea litigiilor de
muncă în jurisdicţii importante
din întreaga lume, cu accent pe
China, Franţa, Germania, Africa
de Sud, Spania, Marea Britanie și
Statele Unite ale Americii.

de muncă din China (LDAC) si este
mai formal și mai procedural decât medierea. În timp ce deciziile
arbitrale sunt definitive cu privire
la anumite subiecte statutar-definite, părţile în conflict pot face,
în general, recurs la instanţele de
judecată. Deși nu există instanţe specializate pe conflictele de
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ncreasingly, companies with
operations or employees in
more than one country are exposed to the risk of court proceedings in a foreign jurisdiction and
the unfamiliar practices and procedures arising out of overseas litigation. Naturally, a flurry of questions arises: Can we arbitrate?

CHINA

The latest trend in settling labor
and employment disputes in China
commonly involves a progression
of mediation, arbitration and court
proceedings. Mediation, as the
first step of dispute the resolution
process, is less formal and always
encouraged. If parties fail to reach

CHINA

Cea mai recentă tendinţă în soluţionarea litigiilor de muncă și
ocuparea forţei de muncă în China implică o succesiune formată
din mediere, arbitraj și instanţă
de judecată. Medierea, ca prim
pas al procesului de soluţionare
a litigiilor, este mai puţin formală
și încurajată întotdeauna. În cazul în care părţile nu reușesc să
ajungă la soluţionarea prin mediere, ele continuă cu arbitrajul
și apoi instanţa. Cu toate acestea,
un acord obţinut prin mediere
rămâne o posibilitate de-a lungul
procesului de soluţionare a litigiului. Mediatorii nu sunt aleși de
către părţi, și în mod normal fac
parte din aceeași organizaţie ca și
arbitrii. Arbitrajul, a doua etapă
de soluţionare a litigiilor, este de
obicei efectuat prin intermediul
Comisiilor de arbitraj a litigiilor
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muncă în China în acest moment,
numărul sporit de cazuri a generat cereri pentru existenţa unor
astfel de instanţe separate, specializate pe conflictele de muncă.

FRANŢA

Majoritatea conflictelor de
muncă în Franţa sunt rezolvate
în faţa unui tribunal specializat
în litigii de muncă (“Conseil de
prud’hommes”), care are competenţa exclusivă de a soluţiona
cererile individuale care decurg
din contractul de muncă. Instanţa
este compusă din patru membri

Must mediation be pursued? How
long will the process take? Understanding the basic mechanisms
used in labor and employment
dispute resolution around the
world can help companies understand what to expect and better
prepare strategies and tactics
tailored for specific jurisdictions.
This post offers a high-level overview of the procedures used for
resolving employment disputes
in major jurisdictions around the
world, focusing on China, France,
Germany, South Africa, Spain, the
United Kingdom and the U.S.

settlement through mediation, they
continue on to arbitration and then
litigation. However, reaching a settlement through mediation remains
a possibility throughout the dispute
resolution process. Mediators are
not chosen by the parties to a dispute, and normally they belong to
the same organization as arbitrators.
Arbitration, the second stage of dispute resolution, is typically conducted through China’s labor dispute arbitration commissions (LDACs) and
is more formal and procedural than
mediation. While arbitral awards
are final with regard to certain stat-
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neprofesioniști, reprezentând angajatorii și angajaţii. Procedura juridică aplicabilă litigiilor de muncă este simplă și necostisitoare,
deoarece părţile prezente în faţa
instanţei de muncă nu trebuie, în
general, să fie reprezentate de un
avocat – au dreptul să apară în persoană, sau pot fi asistate de către
un reprezentant al sindicatului (și
de multe ori sunt). O audiere preliminară de conciliere este necesară
pentru toate litigiile. Dacă această
conciliere eșuează, problema este
supusă unei audieri ulterioare pe
fond. Această procedură simplă
permite angajaţilor să depună acţiuni în faţa instanţelor de muncă,
dar rezultă într-un număr mare
de litigii. Procesul poate fi prelungit și, de regulă, durează 6-18
luni obţinerea unei hotărâri de la
instanţa de muncă și cam același
timp dacă se face recurs. Pentru a
evita această procedură de lungă
durată, părţile de multe ori preferă să ajungă la o înţelegere.
Medierea este, de asemenea,
posibilă în Franţa. Într-adevăr,
unele instanţe de apel încurajează medierea, cu scopul de a ajuta
la reducerea propriului volum
de muncă. Cu toate acestea, rar
părţile sunt de acord să medieze.
Arbitrajul este interzis pentru litigiile de muncă, cu excepţia cazului în care părţile sunt de acord cu
el, după încetarea contractului de
muncă (ce este foarte neobișnuit).

GERMANIA
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Majoritatea litigiilor la locul de
muncă în Germania sunt rezolvate prin intermediul instanţelor,
și, în general, aceste proceduri
sunt tratate rapid și eficient. Tribunalele de muncă specializate
(“Arbeitsgerichte”) au competenţa exclusivă asupra speţelor de
muncă și sunt prezidate de un
complet format din 3 judecători,
ce include un judecător profesionist și doi neprofesioniști, care au
mai avut de-a face cu litigii dintre
angajat-angajator. O mare parte a
litigiilor, aproape 40%, sunt rezolvate de către părţi în afara instanţei, de multe ori urmând audierile
de conciliere obligatorii impuse
de procedurile instanţei de muncă. În ceea ce privește soluţionarea alternativă a disputelor, legea
germană interzice arbitrajul litigiilor de muncă. În plus, deoarece
sistemul general este relativ eficient, există o cerere redusă pentru
mediere. Într-adevăr, dreptul german nu prevede în mod specific
medierea și instanţele germane
nu au voie să iniţieze medierea.
Viteza procesului în instanţa germană a litigiilor de muncă este
impresionantă, cu o plângere în
primă instanţă durând 4-9 luni
pentru rezolvare, recursul până

la un an, iar la Curtea Supremă
de Justiţie încă 6 luni.

SPANIA

Cu excepţia cazurilor speciale
care implică drepturi constituţionale sau validitatea unui acord
de negociere colectivă, toate litigiile de muncă spaniole trebuie
mai întâi mediate. Aceste medieri
obligatorii sunt în majoritate o
formalitate procedurală și rareori duc la o rezoluţie. Sunt doar o
oprire necesară înainte ca un caz
poate să fie audiat în instanţele
de muncă specializate din Spania
(“Juzgados de lo social”), care au
competenţă să judece litigiile la
locul de muncă.
Deși arbitrajul este utilizat rar
în litigiile individuale de muncă,
este o practică regulată pentru
problemele colective. În plus, părţile pot soluţiona în afara instanţei,
atât timp cât acestea respectă cerinţele formale. În ceea ce privește
eficienţa procedurală în Spania,
în funcţie de tipul de cerere, o decizie în primă instanţă a Curţii de
muncă durează între 4 luni și un
an. Un recurs, de obicei, durează
între 6-10 luni, cu o durată mai
mare în jurisdicţiile orașelor mai
mari , iar deciziile Curţii Supreme
pot dura încă 2-3 ani.

AFRICA DE SUD

În Africa de Sud, disputele pot
fi rezolvate printr-o serie de instituţii de soluţionare a litigiilor, și
anume Comisia pentru conciliere, mediere și arbitraj ( “CCMA”),
Consiliile de Negociere și agenţiile private de soluţionare a litigiilor, precum și prin intermediul
instanţei sau prin înţelegerea
părţilor. CCMA este agenţia centrală pentru soluţionare litigiilor
în materie de muncă, deși nu are
o competenţă inerentă asupra tuturor litigiilor de muncă. Funcţia
principală a CCMA este de a rezolva disputele prin conciliere, și
în cazul în care aceasta eșuează,
prin arbitraj. Consiliile de Negociere sunt instituţii de negociere,
care, de obicei, sunt specifice
unei industrii sau unui anumit
sector. Acestea au competenţă
să judece litigiile legate de sectorul sau industria lor specifică,
indiferent dacă părţile în litigiu
sunt membri ai sindicatelor și
organizaţiilor patronale care fac
parte din Consiliu. Un Consiliu de
Negociere trebuie să încerce să
rezolve diferendul prin conciliere
și, dacă nu reușește, trebuie să îl
rezolve fie prin arbitraj, dacă așa
se cere în Legea privind Relaţiile de Muncă ( “LRA”), fie părţile
sunt de acord ca acest Consiliul
de Negociere să arbitreze disputa. Dacă nu există nici un Consiliu de Negociere relevant, atunci

utorily-defined subjects, the parties
to the dispute can generally file an
appeal to the courts. Although there
are no specialist employment courts
in China at the moment, recent surges in cases have generated calls for
separate labor courts.

FRANCE

Most workplace disputes in
France are settled before a specialized labor court (“Conseil de
prud’hommes”) which has exclusive jurisdiction to resolve individual claims arising out of the
employment contract. The court
is composed of a panel of four lay
members representing employers
and employees.
The judicial procedure applicable to workplace disputes
is simple and inexpensive since
the parties before the labor court
do not generally need to be represented by a lawyer – they are
entitled to appear in person, or
may be assisted by a union representative (and frequently are).
A preliminary conciliation hearing is required for all disputes. If
the conciliation fails, the matter
is heard at a subsequent hearing
on the merits. This simple procedure makes it easy for employees
to file actions before the labor
courts and in turn results in a
large number of litigations. The
process can be protracted and it
usually takes 6-18 months before
a judgment is obtained from the
labor court and the same amount
of time again if there is an appeal.
To avoid this lengthy procedure
the parties often prefer to reach
a settlement.
Mediation is also possible in
France. Indeed, some Courts of
Appeal encourage mediation in
order to help reduce their workload. However, parties rarely
agree to mediate. Arbitration is
forbidden for employment disputes, unless the parties agree
to it after termination of employment (which is highly unusual).

GERMANY

The lion’s share of workplace
disputes in Germany are settled
through the courts, and in general these procedures are handled
quickly and cost-effectively. Specialized labor courts (“Arbeitsgerichte”) have exclusive jurisdiction
over employment matters and are
presided over by 3-judge panels
including one professional judge
and two laypersons with employee – and employer-friendly backgrounds. A large portion of disputes, nearly 40%, are settled by
parties outside of court, often following on the heels of mandatory
conciliatory hearings imposed by
labor court procedure. With re-

gard to alternative dispute resolution, German law forbids the arbitration of employment disputes.
In addition, because the overall
system is relatively efficient, there
is little demand for mediation. Indeed, German law does not specifically provide for mediation and
German courts are not allowed to
initiate mediation. The speed of
the German labor court process
is impressive, with a first-instance
complaint taking 4-9 months to
resolve, an appeal up to one year
and a Supreme Court taking just a
further 6 months.

SPAIN

Except in special cases involving
constitutional rights or the validity
of a collective bargaining agreement, all Spanish employment
disputes must first be mediated.
These obligatory mediations are
mostly a procedural formality and
rarely result in settlement. They
are merely a necessary stop before
a case can be heard in Spain’s specialized labor courts (“Juzgados de
lo social”), which have jurisdiction
over workplace disputes.
Although arbitration is rarely
used in individual employment
disputes, it is regular practice
for the treatment of collective
matters. In addition, parties may
settle out-of-court as long as they
respect formal requirements.
Regarding Spain’s procedural efficiency, depending on the type
of claim, a first instance decision
from the Labor Courts will take
from 4 months up to one year. An
appeal usually takes from 6-10
months, with larger cities’ jurisdictions yielding longer waits,
and Supreme Court decisions can
take an additional 2-3 years.

SOUTH AFRICA

In South Africa, disputes can
be resolved through a number
of dispute resolution institutions,
namely the Commission for Conciliation, Mediation and Arbitration (the “CCMA”) Bargaining
Councils and private dispute resolution agencies as well as through
court processes or through the
parties reaching settlement.
The CCMA is the central dispute
resolution agency for labor matters
although it does not have an inherent jurisdiction over all labor disputes. The CCMA’s main function is
to resolve disputes through conciliation, and failing that, arbitration.
Bargaining Councils are bargaining institutions which are
usually industry or sector specific.
They have jurisdiction over disputes in relation to their specific
sector or industry regardless of
whether the parties to the dispute
are members of the trade unions
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CCMA devine prima instituţie de
angajament. Instanţele de muncă co-există cu instanţele civile
generale, și în general, exercită
jurisdicţia exclusivă asupra litigiilor de muncă specializate. Prima
sarcină a instanţelor de muncă
este de a se pronunţa asupra litigiilor legate de libertatea de asociere, concedieri abuzive și grevă,
precum și să revizuiască decizii
de arbitraj date de CCMA și / sau
Consiliile de Negociere.

MAREA BRITANIE

În Marea Britanie, disputele
pot fi soluţionate prin intermediul instanţelor judecătorești,
medierII sau prin acordul independent al părţilor. În cazul în
care părţile ajung
la un acord (inclusiv prin mediere),
pentru ca o renunţare la pretenţii să fi valabilă,
acordul trebuie
să îndeplinească
anumite cerinţe
procedurale, inclusiv aceea că
partea să fi obţinut sfaturi de la
un avocat. Legile
din Marea Britanie interzic soluţionarea majorităţii
litigiilor la locul
de muncă prin arbitraj, o interdicţie care se extinde
la toate cazurile
ce decurg din statutul de angajare,
cum ar fi cererile
de discriminare
sau
drepturile
inechitabile de concediere. Ca
o consecinţă, litigiile la locul de
muncă nu sunt aproape niciodată
soluţionate pe calea arbitrajului
în Marea Britanie.
În Marea Britanie, instanţe specializate pe forţa de muncă, cunoscute sub numele de Tribunale
privind forţa de muncă, au competenţa exclusivă de a rezolva îndeosebi litigii individuale care decurg
din drepturile de muncă legale.
Cu privire la aspectele care nu au
legătură cu drepturile legale, tribunalele privind forţa de muncă
au autoritatea foarte limitată de
soluţionare a litigiilor individuale
de la locul de muncă. Drept rezultat, multe dispute contractuale
sunt rezolvate de către instanţele
civile generale, în special cu privire la clauzele de neconcurenţă, secretele comerciale și disputele privind bonusuri de valoare ridicată.
Există, de asemenea, tribunalele
specializate pentru soluţionarea
litigiilor legate de recunoașterea

sindicatelor și a altor organisme
reprezentative ale angajaţilor.
În general, cazurile prezentate
în Tribunalele de Muncă durează
aproximativ 8-12 luni pentru a fi
rezolvate, plus un an pentru ca recursul să fi audiat de către Curtea
de Apel.

STATELE UNITE ALE
AMERICII

Există mai multe opţiuni de
soluţionare a litigiilor legate de
locul de muncă în SUA, variind
de la angajamentul voluntar în
arbitraj sau mediere până la procedurile judiciare. Contractele de
muncă pentru directori și politicile companiei pot solicita ca toate

and employers’ organizations
that are parties to the council. A
Bargaining Council must attempt
to resolve the dispute through
conciliation and if this fails, it
must resolve the dispute through
arbitration if either the Labor Relations Act (the “LRA”) so requires
or the parties agree that the Bargaining Council must arbitrate
the dispute. If there is no relevant
Bargaining Council, then the
CCMA becomes the first institution of engagement.
Labor courts exist side-by-side
with the general civil courts, and
generally exercise exclusive jurisdiction over specialist labor matters. The labor courts’ primary

Ziua medierii la

putes are almost never settled by
way of arbitration in the UK.
In the UK, specialist employment courts, known as Employment Tribunals, have sole jurisdiction to resolve most individual
claims arising out of statutory employment rights. On matters unrelated to statutory claims, Employment Tribunals have very limited
scope to hear individual workplace disputes. As a result many
contractual disputes are resolved
by general civil courts, especially
disputes about non-competes,
trade secrets and high-value
bonus disputes. There are also
specialist tribunals for resolving
disputes about the recognition of
trade unions and
other employee
Bacău | Decembrie 2012
representative
bodies.
Generally,
claims before the
Employment Tribunals take about
8-12 months to be
resolved, with a
further year necessary for an appeal to be heard
by the Employment Appeal Tribunal.

UNITED STATES

disputele să fie rezolvate prin
așa-numitele mecanisme “alternative de soluţionare a litigiilor”.
Angajaţii pot depune cereri în
instanţele federale și cele de stat,
dar pentru anumite cereri care se
supun unor legi anti-discriminare (ceea ce duce la procese în instanţă), au obligaţia de a depune
plângere la Comisia pentru Egalitatea Şanselor privind Angajarea
sau la organizaţii de stat, cum ar
fi Departamentul de Stat privind
Drepturile Omului din New York
(și agenţii similare din alte state).
Deoarece agenda instanţelor de
judecată de stat și federale este
adesea suprasolicitată, întârzierile sunt comune. Ca urmare, metodele alternative de soluţionare
a litigiilor sunt adesea utilizate
pentru a obţine o rezoluţie.

Peta-Anne Barrow,
Nicole Borofsky,
Ying Li, Jean-Baptiste
Martin, Betsy Plevan

tasks are to adjudicate disputes
relating to freedom of association,
automatically unfair dismissals
and strike disputes as well as to
review arbitration awards of the
CCMA and/or Bargaining Councils.

UNITED KINGDOM

In the UK, disputes can be settled through the courts, mediation or by parties independently
reaching settlement. Where parties reach settlement (including
through mediation), in order for
a waiver of claims to be valid,
the settlement agreement must
satisfy certain procedural requirements, including that the
individual has obtained advice
from a lawyer. UK laws prohibit
the resolution of most workplace
disputes through arbitration, a
prohibition which extends to
all claims arising out of employment statutes, like discrimination
claims or unfair dismissal rights.
As a consequence, workplace dis-

Multiple
options exist for
the resolution of
workplace-related
disputes in the
U.S., ranging from
voluntary engagement in arbitration or mediation
to court proceedings. Employment
contracts for executives and company policies may require that all
disputes be resolved by these socalled “alternative dispute resolution” mechanisms.
Employees may file claims in
federal and state courts, but for
claims under certain anti-discrimination laws (leading to jury
trials) are required to first file
complaints with the Equal Employment Opportunity Commission or state organizations such
as the State Division of Human
Rights in New York (and similar
agencies in the other states).
Because state and federal
courts’ dockets are often overburdened, delays are common. As a
result, alternative dispute resolution methods are often utilized to
achieve resolution.

Peta-Anne Barrow,
Nicole Borofsky,
Ying Li, Jean-Baptiste
Martin, Betsy Plevan
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COLABORARE INTRE AVOCATUL POPORULUI – CENTRUL DE MEDIERE
PLOIESTI ÎN FOLOSUL CETĂŢENILOR

COLABORATION BETWEEN OMBUDSMAN – THE MEDIATION CENTRE OF
PLOIESTI, FOR THE CITIZEN’S BENEFIT

Î

I

n luna decembrie 2012 între
Biroul Teritorial Ploieşti al instituţiei Avocatul Poporului şi Centrul de Mediere Ploieşti a fost semnat un protocol de colaborare ce
are ca obiectiv informarea cetăţenilor cu privire la posibilitatea soluţionării anumitor conflicte prin
mediere, procedură reglementată
prin Legea nr. 192/2006 privind
medierea şi organizarea profesiei
de mediator, cu modificările aduse
ulterior prin Legea nr. 115/2012.
O parte a problemelor cu care
cetăţenii se prezintă în audienţă
la sediul Biroului Teritorial Ploieşti al intituţiei Avocatul Poporului au ca obiect conflicte ce se
impun a fi soluţionate în instanţă
(cele mai multe vizând neînţelegerile dintre persoanele fizice).
Procedura medierii reprezintă
o alternativă a rezolvării acestor
litigii, având desigur avantaje în
ceea ce priveşte timpul de soluţionare, costurile, confidenţialitatea.
Experţii Biroului Teritorial
Ploieşti ai instituţiei Avocatul
Poporului, în cadrul audienţelor
acordate cetăţenilor au informat
persoanele care au astfel de probleme cu privire la noile reglementări şi posibilitatea pe care
o au de a se prezenta la birourile
de mediere unde pot beneficia în
mod gratuit de şedinta de informare. În funcţie de particularităţile fiecărui caz, persoanele pot
decide dacă vor urma această procedură sau se vor adresa instanţei
de judecată.
Cetăţenii şi-au manifestat interesul faţă de această alternativă şi

au dorit să se prezinte la mediator
pentru a afla amănunte referitoare la procedura medierii. Evitarea
unui proces în instanţa este dorită de cei interesaţi, dacă există
o alternativă care să le faciliteze
rezolvarea conflictelor.
Biroul Teritorial Ploieşti al instituţiei Avocatul Poporului, instituţie menită să apere cetăţenii
în raporturile acestora cu autorităţile administraţiei publice, a
primit în cursul acestui an peste
2300 de persoane în audienţă.
Numărul petiţiilor înregistrate a
fost de 488, din care pentru 358
au fost deschise dosare şi au fost
întreprinse demersuri pentru verificarea şi rezolvarea aspectelor
sesizate. Peste 75% din dosare au
primit o rezolvare favorabilă, autorităţile administraţiei publice
dând curs solicitărilor instituţiei
Avocatul Poporului şi procedând
la rezolvarea acestor cazuri prin
mediere şi dialog.
Numărul mare al cetăţenilor
care s-au prezentat în audienţă,
precum şi cel al petiţiilor înregistrate la Biroul Teritorial Ploieşti
al instituţiei Avocatul Poporului
denotă că această instituţie este
cunoscută şi utilă cetăţenilor,
aceştia având nevoie de sprijinul
ei în lupta cu birocraţia.
În cazurile ce intră în competenţa acestei instituţii, medierea
s-a dovedit a fi o variantă pe care
cetăţenii o preferă proceselor în
instanţă, cu autorităţile publice.
Ioana Enache
Expert coordonator

Acordul de mediere 
în cazul divorţului cu minori

C
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e cuprinde un acord de mediere intervenit într-o cauză
aflată pe rolul instanţei de
judecată, având ca obiect desfacerea căsătoriei şi celelalte aspecte
accesorii desfacerii căsătoriei:
• desfacerea căsătoriei de comun
acord;
• numele purtat după desfacerea
căsătoriei;
• exercitarea autorităţii părinteşti în comun;
• stabilirea domiciliului minorilor;
• modalitatea de păstrare a legăturilor personale dintre părintele separat şi copii;
• program de vizitare (în timpul

•

•
•
•
•

săptămânii, în week-end, în vacanţe, sărbătorile de Paști, de Crăciun, Revelionul, ziua de naștere);
Stabilirea contribuţiei părinţilor
la cheltuielile de creştere, educare, învăţătură şi pregătire profesională a copiilor (stabilirea
obligaţiei de întreţinere, educaţia copilului, cheltuielile curente, cheltuielile extrașcolare,
efectuarea temelor)
Cum comunică părinţii și cum
vor schimba informaţii;
Îngrijirea copilului în lipsa părinţilor;
Transportul copiilor;
Cum se aduc schimbări impor-

n December 2012, the Ploieşti
Territorial Office of the Ombudsman and Ploieşti Mediation Center signed a cooperation
protocol that aims to inform citizens about the possibility of resolving certain disputes through

mediation, a procedure regulated
by Law no. 192/2006 on mediation and the mediator profession,
with later changes brought by
Law no. 115/2012.
Some of the problems that people come before the Ploieşti Territorial Office of the Ombudsman
concern conflicts that are to be
settled in court (mostly regarding
disputes between individuals).
Mediation is an alternative to
resolving these disputes, with
advantages in terms of time for
resolution, costs, confidentiality.
Experts with the Ploieşti Territorial Office of the Ombudsman,
during hearings dedicated to citizens, have informed people with
such problems about the new
regulations and their possibility
to go to a mediation office, where
they can receive free informa-

tion sessions. Depending on the
specifics of each case, people can
decide whether to follow this procedure or to address the court.
Citizens have expressed interest in this alternative and wanted
to come to the mediator to find
out details about mediation procedure. Avoiding a court trial is
required by those concerned, if
there is an alternative to facilitate
conflict resolution.
The Ploieşti Territorial Office of
the Ombudsman, an institution
designed to protect citizens in
their relations with public authorities, heard this year over 2300
people. Number of complaints
registered was 488, of which 358
cases were filed and steps were
taken to verify and resolve issues
before them. Over 75% of cases
received a favorable settlement,
government authorities fulfilling
the requests of the Ombudsman
and further on solved these cases
through mediation and dialogue.
Large number of citizens coming to be heard, and the high number of complaints registered by
the Ploieşti Territorial Office of the
Ombudsman indicates that this
institution is known and useful to
citizens, as they need its support
in fight against bureaucracy.
In cases falling within the jurisdiction of this institution, mediation has proven to be a variant
that citizens prefer over court trials with public authorities.

Ioana Enache
Coordinating Expert

Mediation ageement in divorce 
involving minors

H

ere is the content of a mediation agreement occurred
in a case before the court,
seeking dissolution of marriage
and other accessory aspects of
divorce:
• Dissolution of marriage by mutual agreement;
• Name after divorce;
• Jointly exercise of parental authority;
• The residence of minors;
• How to preserve personal ties
between separating parent and
child;
• Visiting hours (weekdays, weekends, holidays, Easter, Christ-

mas, New Year, birthday);
• Establishing parents’ money
contribution to growth, education and professional training
of their children (setting allowance, child education, current
expenses, school expenses,
homework)
• How parents communicate and
how they will exchange information;
• Child care if parents are missing;
• Transportation of children;
• How to bring important changes in children’s lives;
• Medical care;
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the court) to produce
tante în viaţa copiilor;
effects, the mediator
• Îngrijirile medicale;
must consider the best
• Partajarea bunurilor comune.
interests of the child,
În scopul durabilităţii acordului
as provided in Law no.
de mediere, în cauzele cu minori,
272/2004 and art. 263 of
mediatorul poate pune la dispothe New Civil Code.
ziţia părţilor un plan parental miFamily conflicts have
nimal. Planul parental sau planul
always been and will be
de îngrijire părintească reprezintă
sensitive cases. Family
modalitatea prin care se implemenrelationships have a very
tează în general custodia comună.
important role in the
În România, ideea de plan parental
growth and harmonious
este încă la început, având în vededevelopment of children.
re faptul că abia din luna octombrie
When damaged, it affects
2011 în cuprinsul Noului Cod Civil
all parties involved. Thereapare noţiunea de autoritate părinfore I encourage parties
tească sau custodie comună.
facing such conflicts to
Pentru a produce efecte acorturn with confidence to
dul de mediere (respectiv încuvimediation, as recourse
inţarea de către instanţa de judeZiua medierii la Bacău | Decembrie 2012
to this procedure has the
cată), mediatorul trebuie să aibă
following advantages:
în vedere interesul superior al co• Confidentiality.
Mediation
• Share of joint property.
pilului, aşa cum este prevăzut în • Confidenţialitatea. Ședinţele
To give sustainability to media- sessions and decisions of the
de mediere și deciziile părţilor
Legea nr. 272/2004 și în art. 263
parties are confidential. Both
tion agreement in cases involving
sunt confidenţiale. Atât medidin Noul Cod Civil.
minors, the mediator may pro- the mediator and the parties
atorul cât și părţile prezente,
Conflictele de familie au fost
and their lawyers undertake to
vide the parties with a minimal
dintotdeauna şi vor fi cauze sen- precum și avocaţii acestor părţi
keep confidential all matters
parental plan. Parental plan or
se obligă să păstreze caracterul
sibile. Relaţiile de familie au un
discussed in mediation.
parental care plan is the way to
confidenţial al tuturor aspecterol foarte important în creşterea
generally implement the joint • The decision belongs to the
şi dezvoltarea armonioasă a copi- lor discutate în mediere.
custody. In Romania, the idea of parties involved in conflict
ilor. Atunci când sunt deteriorate • Decizia aparţine părţilor impliparental plan is still in its infancy, (spouses are the ones who deafectează toate părţile implicate. cate în conflict (Soţii sunt cei
given that only in October 2011, cide on all aspects of divorce);
care hotărăsc asupra tuturor
De aceea încurajez părţile care se
the notion of parental authority • The procedure is quick and
aspectelor divorţului);
confruntă cu astfel de conflicte să
simple.

or joint custody appeared in the
apeleze cu încredere la procedura • Procedura este simplă şi rapidă.
new Civil Code.
medierii, recurgerea la o asemeLiliana Tudose
In order for the mediation
Liliana Tudose
nea procedură având următoareMediator
agreement (namely approval by
Mediator
le avantaje:

MEDIERE – INCEPUT ȘI FINALITATE

A

m ales medierea ca o provocare cu privire la propriami persoană, și asta datorită defectului meu de a nu accepta
informaţia, indiferent care ar fi
ea, ca fiind corectă atunci când
provine de la terţi. Am hotărât să
iau informatia din sursa directă,
prin intermediul formatorilor din
Asociaţia Centrul de Mediere Craiova, cărora le mulţumesc pentru
profesionalismul cu care ne-au
împărtășit toate tainele medierii.
Pe parcursul cursurilor am
înţeles că intuiţia m-a ajutat și
de aceasta dată și m-a făcut să
înţeleg că, pentru a fi un bun
mediator, trebuie să știi și să
conștientizezi că starea de conflict
a existat, există și va exista în continuare, numai că acest conflict
trebuie gandit în mod pozitiv ;
astfel că atunci când părţile se
află în faţa ta, trebuie să pornești
de la principiul că acest conflict
nu reprezintă o situaţie de nerezolvat, ci este o situaţie dată, pe
care trebuie să o gestionezi cu
tehnica unui bun profesionist.
In prima fază, nu din experienţă, ci din documentare, am înţeles
că această situaţie de conflict a

fost studiată de peste sute de ani
și este studiată în continuare, pe
rând, de psihologi, sociologi, filozofi, medici, etc. și toţi au ajuns
la concluzia unanimă că disputele
(conflictele) sunt afectate și influenţate de principii psihologice,
emoţionale și nu numai , enumerarea neputând fi încheiată datorită particularităţilor multiple ale
fiecărui individ. Am înţeles, de
asemenea, că fiecare dintre noi
ne aflăm permanent într-o stare
de conflict, nu neapărat cu cineva, ci chiar cu noi înșine, și de noi
depinde cum (ne) gestionăm acest
conflict personal.
Personal, consider că această
profesie de mediator face parte
din categoria profesiilor nobile,
care, odată promovată și cunoscută la scară largă, va fi de un real
folos părţilor care se află în situaţii de conflict, neînţelegeri, dispute etc. Rolul mediatorului este
acela de a apela la toate tehnicile
cunoscute și de a aplana această
stare de conflict a fiecărui individ
luat separat, nu prin încercarea
de a-i schimba mentalitatea cu
privire la principiile și valorile lui
personale, ci de a schimba poziţia

MEDIATION – BEGINNING AND FINALITY

I

chose mediation as a challenge
to my own person, due to my
shortcoming in not accepting information, whatever it may be, as
being accurate, when comes from a
third party. I decided to take the information directly from the source,
through the trainers of Craiova Mediation Center Association, whom
I thank for the professionalism in
sharing all secrets of mediation.
Throughout the course, I learnt
that intuition helped me this time
again and made me understand
that, in order to be a good mediator, you must know and realize
that the conflict state existed, still
exists and will continue to exist;
it’s only that conflict must be
thought positively, so that when
the parties are before you, you
have to start from the principle
that conflict is not an unsolvable,
but a given situation, which you
have to manage with the technique of a good professional.
In the first phase, not from
experience, but from documentation, I understood that this
conflict state has been studied
for hundreds of years and is still
studied by psychologists, sociolo-

gists, philosophers, doctors, etc…
and all came to the unanimous
conclusion that disputes (conflicts) are affected and influenced
by psychological, emotional and
beyond principles, the enumeration couldn’t be completed due
to multiple features of each individual. I also understood that
each of us is constantly in a state
of conflict, not necessarily with
someone, but even with ourselves, and depends on us how
we manage this personal conflict
(ourselves).
Personally, I think the mediator
profession is part of those noble
professions, which once promoted and widely known, will be of
great use for parties that are in
conflict, disagreements, disputes,
etc. The mediator’s role is to resort to all known techniques for
resolving this conflict situation of
each individual taken separately,
not by trying to change the mentality regarding personal principles and values, but to change
parties’ position in that given
situation, the concrete situation
that is presented to the mediator.
In the second phase, the practice,
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lui cu privire la situaţia dată, situaţia concretă cu care se prezintă
în faţa mediatorului.
In a doua fază, cea a practicii,
am înţeles faptul că mediatorul
nu “luptă” pentru a încheia acordul de mediere, ci “luptă” pentru
ca acest acord sa fie durabil și să
aducă o împăcare a părţilor, cel
puţin privind disputa supusă medierii, și cel mai important lucru
este ca acest acord să aibă ca finalitate o sentinţă judecatorească
sau un act notarial. Altfel, chiar
dacă acordul a fost încheiat, după
părerea mea, este nu o mediere
finalizată cu succes printr-un
acord, ci este o mediere eșuată,
lucru care nu poate aduce nici un

fel de satisfacţie profesională mediatorului, cu atât mai mult nu va
conduce la o stare de mulţumire
a părţilor nici în prezent, nici în
viitor.
In final, rog pe toţi cei care citesc articole cu privire la mediere
sau află de existenţa acestei alternative de soluţionare a disputelor,
din orice sursă, să se informeze
cu privire la aceasta, pentru că
reprezintă un început de disciplinare și civilizare a dialogului
social, cu o finalitate benefică
atât pentru cetăţeni, cât și pentru
mediatori.

Tudose Madalina
Mediator

I understood that a mediator does
not “fight” to conclude the mediation agreement, but “fights” for this
agreement to be sustainable and
bring a reconciliation of the parties,
at least on the subject debated in
mediation and the most important
thing is for this agreement to be
finalized in a court judgment or notary authentication. Otherwise, even
if the agreement
was
concluded, in
my opinion,
it is not a mediation completed suc-

O
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sa fie informati despre facilitatile
acestui domeniu, putin explorat.
Atrasi de entuziasmul lor, s-au
alaturat alti cativa doritori de informare si cunoastere, dornici de
o noua aventura. Astfel, in scurt
timp, s-a format un nou grup din
5 oameni diferiti, din domenii
diferite, straini unul de celalalt
pana atunci, dar care doreau sa
patrunda tainele noului taram.
Auzisera de atractii noi, oportunitati interesante care ofereau alte
variante de rezolvare a problemelor de zi cu zi care se termina
de cele mai multe ori pe scarile
tribunalelor.
Totul era diferit de ceea ce stiusera ei pana atunci. Astfel a inceput
aventura celor 5 pe taramul medierii. Avea sa fie o aventura fantastica, de transformare continua,
domeniul era fascinant, elemente
de noutate la tot pasul, totul era
captivant. Dealtfel grupul a fost

A

ny resemblance to persons
or events is real.
Are there stories nowadays? Yes, they exist, they happen around us every day, some
of them noisy, some unknown by
anyone. What follows is the story
of pioneers and explorers.
“A man must know his destiny…
if he does not recognize it, then
he is lost. By this I mean, once,
twice, or at the very most, three
times, fate will reach out and tap
a man on the shoulder… if he
has the imagination, he will turn
around and fate will point out
to him what fork in the road he
should take, if he has the guts,
he will take it” (George Smith
Patton Jr.)
Something like this happened
to me, first time in 2009, the
second time this year, in 2012.
A good friend, a pioneer in the
unexplored realm of mediation,
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constituit sub o zodie fasta, avand
un mentor excelent, unul dintre
primii pionieri in acest domeniu.
Ba mai mult, au avut sustinerea si
indumarea si a altor pionieri.
In timpul acestei aventuri, temerarii nostri au deprins tainele
esentiale ale supravietuirii in

Tudose Madalina
Mediator

Story for grownups 

Poveste pentru oameni mari
rice asemanare cu persoane sau intamplari este
reala.
Oare mai exista in zilele noastre povesti? Da, ele exista, se
intampla in jurul nostru zi de zi,
mai zgomotoase sau nestiute de
nimeni. Povestea ce urmeaza este
despre pionieri si exploratori.
« Un om trebuie sa-si cunoasca
destinul, altfel este pierdut. Prin
asta vreau sa spun ca odata, de
doua ori, maxim de trei ori soarta il ajunge din urma si il bate pe
umar. Daca are inspiratie, curiozitate, imaginatie, el se va intoarce
si soarta ii va arata drumul ce
trebuie urmat. Iar daca va avea si
gust, va urma acea cale » (George
Smith Patton Jr. )
Cam asa mi s-a intamplat si
mie, prima data prin 2009, a doua
oara anul acesta, in 2012. O buna
prietena, pionier pe taramul neexplorat al medierii, m-a intrebat
daca vreau sa cercetez mai indeaproape domeniul. Prima data am
refuzat, nu am dat atentia cuvenita propunerii ei. A doua oara
mi-am amintit insa cuvintele lui
George Smith Patton si astfel am
acceptat provocarea.
M-am gandit “De ce nu?”. De ce
daca tot vin din domeniul psihologiei nu pot folosi aceasta experienta in domeniul medierii pentru
a ajuta oamenii sa puna capat
unor conflicte intre ei fara a mai
fi nevoiti sa treaca prin experienta, pentru multi traumatizanta, a
instantelor de judecata?
Prietena mea, pionier din tinutul nou al medierii, alaturi de alti
inimosi colegi asemenea ei, au
format un grup bine inchegat, organizat si metodic, numit Centrul
de Mediere Ploiesti. Cu entuziasmul specific acestei bresle noi, cu
mult curaj si vointa de a reusi, au
pornit promovarea medierii gandind ca ar fi bine ca toti oamenii

cessfully with an agreement, but
a failed mediation, which cannot
bring any professional satisfaction
to the mediator, especially it would
not lead to a state of satisfaction for
parties, neither in the present, nor
in the future.
Finally, I ask all who read articles on mediation and learn
about this alternative dispute resolution, from any source, to get
more information on it, because it
is the beginning of a disciplined
and civilized social dialogue,
with a beneficial finality both for
citizens and for mediators.


asked me if I wanted to explore
the field more closely. First I refused, I did not give due consideration to her proposal. The second
time I remembered the words of
George Smith Patton, and so I accepted the challenge.
I thought “Why not?”. Why not

if anyway I come from the field
of psychology and I could use
this experience in mediation to
help people end conflicts between them without the need to go
through the experience, for most
traumatic, of court trials?
My friend, a pioneer in the new
land of mediation, along with
other hearty colleagues just like
her, formed a well put together,
organized and methodical group,
called Ploiești Mediation Center.
With particular enthusiasm of
this new guild, with courage and
the will to succeed, they started
promoting mediation thinking it
would be nice for all people be
informed on the facilities of this
area, little explored.
Attracted by their enthusiasm,
few others joined, wanting information and knowledge, eager
for a new adventure. Thus, soon
a new group of 5 different people from different areas formed,
strangers to each other at first,
but they wanted to penetrate the
secrets of the new land. They had
heard about new attractions, new
interesting opportunities offering other alternatives for solving
everyday problems that often end
up in courts.
Everything was different from
what they had known before.
Thus began the adventure of the
5 into the realm of mediation. It
would be a fantastic adventure, of
continuous transformation, the
field was fascinating, novelties
everywhere, everything was exciting. In fact the group was formed
under a proper sign, with a great
mentor, one of the early pioneers
in this field. Moreover, they had
the support and guidance from
other pioneers.
During this adventure, our courageous fellows have learned the
essential mysteries of survival in
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noul teritoriu, invatand sa foloseasca unelte noi descoperite aici
si anume : o piramida, un clopot,
o roata, precum si tehnici despre
comunicare, ascultare, codare,
decodare de mesaje, toate esentiale dealtfel supravieturii in noua
lume. Cei 5, dupa multe ore de
antrenament, uneori istovitor, au
mai invatat cum sa-si acorde sprijin reciproc, cum sa se sustina, ba
chiar s-au si criticat in sens constructiv. In ciuda tuturor greutatilor intalnite, dificultatii traseului
parcurs, credeti-ma ca nimeni
nu a ramas in urma, nimeni nu
a abandonat. Toti au terminat
calatoria cu bine, o calatorie de
initiere, in care nici unul nu mai

era la fel ca la inceputul calatoriei.
Treptat si fara sa-si
dea seama, s-au alaturat pionierilor din
noul tinut prin toate
eforturile depuse
si prin pasiunea cu
care au acumulat
informatiile. Pot sa
va spun ca experienta a meritat efortul din plin si
ca acum sunt mandru ca fac parte
dintr-o echipa atat de curajoasa
si motivata ca cea a Centrului de
Mediere Ploiesti.
Constantin Voinea
Mediator in curs de autorizare

Puncte de vedere – dialog cu
dr. ec. Octavian Silviu Costache

N
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e cunoaştem de peste treizeci de ani. Au fost ani şi ani
în care ne-am văzut aproape zilnic şi au fost ani în care
ne-am întâlnit mai rar însă, în tot
acest timp, mi-a plăcut să ştiu că,
undeva, există o persoană căreia
îi pot solicita, oricând, un sfat
prietenesc, documentat şi sincer.
Este vorba despre domnul dr. ec.
OCTAVIAN SILVIU COSTACHE, a cărui “carte de vizită “ ni-l prezintă
ca pe un specialist în domeniile
juridic, economic dar şi în domeniul medierii:
• Licenţă în Ştiinţe Economice şi
Juridice la Universitatea Babeş
Bolyai – Cluj;
• Studii Post-universitare în
Dreptul Comerţului Internaţional şi Drept Civil, Universitatea
Bucureşti;
• „Business School” – Universitatea Indiana, Indianapolis S.U.A.;
• Doctorat în Ştiinţe Economice
specialitatea
“MARKETING”Academia de Studii Economice,
Bucureşti;
• Membru al Curţii de Arbitraj
Comercial Internaţional Bucureşti-Camera de Comerţ şi Industrie a ROMÂNIEI;
• Membru al Curţii de Arbitraj
Comercial Prahova;
• Decanul Colegiului Consilierilor Juridici Prahova;
• Mediator atestat Internaţional,
Formator în mediere;
• Vicepreşedintele Fundaţiei Oamenilor de Ştiinţă Prahova;
• 1995 – 1999 Consilier Director
General la S.C. PetroBrazi S.A.;
• 1999 – 2001 Director General
Coordonator la Compania de
Transport Feroviar Mărfuri Bucureşti;
• 2001 – 2007 Consilier Director
General; Director Resurse Uma-

ne la S.C. CONPET S.A. Ploieşti;
• 2007 – prezent Director la S.C.
ECOTERMA Ploieşti – Societate
de consultanţa;
• 2009-2011
WEATHERFORD,
U.S.A. - ROMANIA – Administrator special S.C. ATLAS GIP S.A.
Ploiesti;
• De 29 de ani este Profesor Asociat al Universităţii Petrol-Gaze
din Ploieşti, unde predă cursuri ca: Marketing şi Cooperare
Internaţională, Managementul
Întreprinderii, Managementul

Resurselor Umane, Dreptul
Afacerilor, Managementul Arbitrajului Comercial, Medierea
Disputelor Comerciale, Domenii de Aplicare a Arbitrajului
Comercial;
• *Autor al cărţilor de specialitate:
INTRODUCERE ÎN MARKETINGUL INDUSTRIAL-Editura “Ianus”
Bucureşti; GHIDUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE-Editura “Premier”
Ploiesti; REGULI ŞI PRACTICĂ ÎN
ARBITRAJUL COMERCIAL INTERNAŢIONAL-Editura”Premier” Ploieşti; ŞOMAJUL, DE LA PASIVITATE

the new
territory,
learning
to
use
new tools
f o u n d
here such
as: a pyramid, a
bell,
a
w h e e l
and techniques of communication, listening, encoding, decoding
messages all essential for the
survival in the new world. The 5,
after many hours of training, sometimes grueling, have learned
how to support each other and
even experienced constructive

criticism. Despite all problems
encountered, difficult path, believe me no one was left behind,
nobody quit. All ended the journey well, a journey of initiation, in
which no one was ever the same.
Gradually and without realizing,
they joined the pioneers of the
new land through all the efforts
and the passion invested in accumulating information. I can tell
you that the experience was worthwhile and now I am proud to be
part of a team that is so courageous and motivated, namely the
Ploiești Mediation Center.

Constantin Voinea
Mediator under authorization

Standpoints – dialogue with
Dr.Ec. Octavian Silviu Costache

W

Commerce and Industry of Romania;
• Member of the Prahova
Commercial Arbitration Court;
• Dean with the College of Legal
Advisors Prahova;
• Internationally certified mediator, mediation trainer;
• Vice-president of Scientists’
Foundation in Prahova;
• 1995 – 1999 Advisor to General
Director of S.C. PetroBrazi S.A.;
• 1999 – 2001 Director General Coordinator at the Freight
Railway
Transport
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Company
Bucharest;
•
2001 – 2007
Advisor to
General
Director;
Director Human Resources at S.C.
CONPET S.A.
Ploieşti;
•
2007 – currently Director of S.C.
ECOTERMA
Ploieşti
–
consultancy
• PhD in Economic and Legal Sci- firm;
WEATHERFORD,
ences at the Babeş Bolyai Uni- • 2009-2011
U.S.A.-ROMANIA– special Adversity– Cluj;
• Post-university education in In- ministrator S.C. ATLAS GIP S.A.
Ploiești;
ternational Trade Law and Civil
• for 29 years, he is associate
Law, Bucharest University;
• Business School –Indiana Uni- teacher with the Petroleum
and Gas University in Ploiești,
versity, Indianapolis U.S.;
• PhD in Economic Sciences, teaching: Marketing and InMarketing major at the Aca- ternational Cooperation, Enterprise Management, Human
demy of Economic Sciences
Resources Management, BusiBucharest;
ness Law, Commercial Arbitra• Member of the Bucharest
International Commercial Ar- tion Management. Mediation of
Commercial Disputes, Areas for
bitration Court – Chamber of
e have known each other
for over thirty years. There were years when we
met almost daily and years when
we met less frequently, but in all
this time, I liked to know there
was somewhere a person whom
I could always ask for a friendly,
researched and honest advice. I
am talking about Dr. Ec. Octavian
Silviu Costache, whose “business
card” presents us as a specialist
in the legal, economic and mediation fields.
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LA ACTIVITATE-Editura “Premier”
Ploieşti; DREPTUL AFACERILOREditura “Premier” Ploieşti;
• Autor a peste 30 de articole în
reviste de specialitate şi 12 referate prezentate în sesiuni ştiinţifice şi sesiuni de comunicări
ştiinţifice.
Am avut privilegiul şi plăcerea
de a-l reîntâlni pe domnul dr. ec.
Octavian Silviu Costache în intimitatea biroului dumnealui de acasă
unde, printre cărţi şi tablouri, am
purtat un dialog având ca principală temă medierea, subiect drag
amândurora, cu referiri la prezentul şi viitorul acestei noi profesii în România. M-am gândit că ar
fi interesant de relatat celorlalţi
colegi mediatori aceste puncte de
vedere şi am sistematizat acest dialog, cu acordul interlocutorului
meu, sub forma unui interviu care, departe de a avea
pretenţiile unui demers jurnalistic profesionist, vrea să
exprime opinii ce pot contribui la conturarea identităţii
medierii în peisajul profesiilor liberale din ţara noastră,
poate defini, într-o oarecare
măsură, locul mediatorului
în societatea românească
contemporană.
C.V.M.: – Buna ziua, domnule Octavian Silviu Costache!
Dacă acum sunt mediator profesionist autorizat se datorează şi faptului că, acum cinci
ani, ne-am întâlnit în incinta
Universităţii Petrol-Gaze din
Ploieşti şi atunci mi-aţi vorbit
despre această profesie. Miaţi vorbit, de asemenea, despre cursurile de masterat în
mediere care se desfăşurau
atunci în Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti. Ştiu că
aţi fost unul dintre iniţiatorii
acestui masterat şi, în acelaşi
timp, unul dintre formatorii care
au participat la desăvârşirea lui.
Ce s-au dorit a fi acele cursuri şi ce
s-a realizat? De ce nu se mai desfăşoară ele în prezent?
O.S.C. –Imediat după apariţia
Legii privind medierea şi exercitare profesiei de mediator, am
analizat împreună cu Rectorul
de atunci al Universităţii PetrolGaze din Ploieşti posibilitatea de
a organiza, în cadrul universităţii, un curs postuniversitar de
tip master pentru formarea de
mediatori. Ministerul Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului a aprobat şi acreditat cursul şi
curricula propusă şi astfel a luat
fiinţă, în învăţământul de stat,
prima formă postuniversitara de
invatamant, acreditat, cu durata
de 2 semestre. Au fost trei promoţii (în total peste 120 de cursanţi
din diferite domenii de activitate,
respectiv: avocatură, poliţie, con-

silieri juridici, notari, ingineri de
diferite specialităţi, grefieri, funcţionari publici, economişti şi alţii.
Bineînţeles!!!, deşi acreditat de
Ministerul Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului, cursul
nu a fost, la început, recunoscut
de Consiliul de Mediere pentru
că avea o curriculă prea mare (6
discipline de studiu în domeniul
şi în sprijinul medierii) faţă de
un curs privat de 2 săptămâni
agreat de acest consiliu cu rol de
reglementare în domeniu. Până la
urmă s-au gasit soluţii de atestare
a absolvenţilor.
C.V.M.: – Care este opinia dumneavoastră referitor la activitatea
de mediere în judeţul Prahova?
Cunoaşteţi amploarea acestei activităţi? Cum credeţi că aţi putea
să contribuiţi pentru dinamizarea

Implementation of Commercial
Arbitration;
• author of specialized books:
“Introduction to Industrial
Marketing – Ianus Publishing
House, Bucharest; “Guide to
Public Acquisitions” – Premier Publishing House, Ploiești;
“Rules and Practice in International Commercial Arbitration
– Premier Publishing House,
Ploiești; “Unemployment, from
Passivity to Activity”, Premier Publishing House, Ploiești,
“Business Law” – Premier Publishing House, Ploiești.
*author of over 30 articles in
specialized magazines and 12
works presented in scientific and
communication sessions.
I had the privilege and pleasure to meet Mr. Silviu Octavian
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pe plan local a activităţii de mediere? Aţi dori să vă implicaţi în
acest demers? Ce v-ar motiva să
luaţi o astfel de hotărare?
O.S.C.: – Voi concentra răspunsurile la avalanşa, justificată, de
întrebări. Existând o deosebită resursă de specialişti în mediere, la
Ploieşti şi în Prahova au luat fiinţă
cabinete de mediere, atât individuale cât şi colective şi, totodată,
s-au înfiinţat asociaţiile profesionale ale mediatorilor: Asociatia
mediatorilor “Minerva”, Centrul
de Mediere Ploiesti, etc. Consider
totuşi că, deşi se fac medieri în
domeniul comercial, penal şi civil,
activitatea este timidă, după părerea mea, datorită insuficientei
promovări a acestei activităţi atât
de benefice dar din păcate puţin
cunoscute.
Deoarece activitatea de mediere presupune găsirea, de către
mediator, a unei soluţii de stin-

Costache again, in the privacy of
his home office where, amidst
books and pictures, we had a dialogue focused on mediation, a
topic valued by both of us, with
reference to the present and
future of this new profession
in Romania. I thought it would
be interesting to let other peer
mediators find out about these
views, therefore I have systematized this dialogue with my
partner’s agreement, in the form
of an interview aiming, far from
being a professional journalistic
approach, to express views that
may help shaping the identity
of mediation in the landscape
of free professions in our country, and to define, to some extent,
the mediator’s place in contemporary Romanian society.
“Hello, Mr. Octavian Silviu Costache! If I am now an authorized
professional mediator is due to

the fact that, five years ago, we
met inside the Petroleum and Gas
University in Ploiești and you told
me about this profession. You
also talked about the Master courses in mediation organized at
that time by the Petroleum and
Gas University in Ploiești. I know
that you were among the initiators of this Master program and
at the same time, one of the trainers who participated in its completion. What was the purpose of
those courses and what was done?
Why are they no longer held?
O.S.C. “Right after the emergence of Law on mediation and
mediator profession, I analyzed
together with the Dean of the
Petroleum-Gas University at that
time, the possibility to organize
inside the university, a postgraduate master course for the
training of mediators. Ministry of Education, Youth
and Sports has approved
and accredited the course
and proposed curriculum,
thus, first authorized postuniversity form of mediator
training, with a duration of
2 semesters, was born in
public schools.
There were three classes
(totaling over 120 students)
from different fields such
as: law, police, legal advisers, notaries, engineers of
various specialties, clerks,
civil servants, economists
and others. Of course!!!
although accredited by the
Ministry of Education, Youth
and Sports, the course was
not at first recognized by
the Mediation Council due
to an excessive curriculum
(6 subjects in the field and
to support mediation), as
compared to a 2-week course agreed by this Council with a
regulating role.
Eventually, we were able to find
solutions to certify the graduates.
C.V.M: “What is your opinion
on mediation activity in Prahova
County? Do you know the extent
of this activity? How do you think
you could contribute to boost local mediation? Would you like to
get involved in this attempt? What
would motivate you to take such
a decision?
OSC: “I will concentrate the responses to a justified flood of questions. Given the great resource
of specialists in mediation, offices
were created in Ploiești and Prahova, both individual and collective, as well as associations of mediators: “MINERVA” Association
of Mediators, Ploieşti Mediation
Center and so on. I believe that
although mediation is conducted
in commercial, criminal and civil
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gere a disputei agreate de ambele părţi în egală măsură, această
activitate trebuie privită din două
direcţii, respectiv din perspectiva
domeniului în care se plasează
obiectul disputei şi din perspectiva psihologică.
C.V.M.: – Ştiu că mulţi ani din
activitatea dumneavoastră profesională aţi acordat asistenţă
juridică în multe domenii, pentru
persoane fizice şi juridice române
dar şi străine, atât în activitatea
curentă cât şi în faţa instanţelor de judecată. Cum priviţi, din
perspectiva celui care este acum
şi mediator, formator în mediere,
deosebirea dar şi asemănarea
dintre profesia de avocat şi profesia de mediator?
O.S.C.: – Pe fond sunt două profesii diferite, reglementate prin
lege şi prin statutul profesiilor.
Aceste profesii au însă şi elemente comune cum ar fi:
• şi avocatul şi mediatorul acordă asistenţă juridică, numai
că avocatul o face cu scopul de
a da satisfacţie unei singure
părţi, iar mediatorul trebuie să
dea satisfacţie ambelor părţi;
• atât avocatul, cât şi mediatorul
trebuie să fie buni psihologi pentru a avea succes soluţia propusă;
• nici avocatul, nici mediatorul
nu semnează documentul final
(hotărârea judecătorească, respectiv acordul de mediere).
• pentru exercitarea profesiei
atât avocatul, cât si mediatorul
primesc onorariu.
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Elementele comune ale acestor
profesii înlatură incompatibilitatea avocatului de a fi mediator,
dar nu dă exclusivitatea avocatului de a fi mediator.
C.V.M.: – Multilateralitatea şi
diversitatea pregătirii dumneavoastră profesionale, diversitatea
şi profunzimea specializărilor mă
determină să vă cer opinia referitoare la şansele pe care le au în
profesia de mediator persoanele
care nu au pregatire superioară în domeniul juridic. Legea
192/2006 actualizată, privind medierea şi organizarea profesiei de
mediator prevede că, pentru a deveni mediator, printre altele, una
dintre condiţii este absolvirea
de studii superioare. Sunt strict
necesare studiile superioare cu
profil juridic pentru persoanele
care vor să devină mediatori profesionişti de succes? Ce şanse au
mediatorii absolvenţi de studii
superioare în domeniile: economie, sociologie, psihologie, teologie, agronomie, inginerie, filologie, pedagogie, cultură fizică şi
sport, etc.?
O.S.C.: – În mod corect legiuitorul a pus numai condiţia studiilor
superioare, fără a limita domeniile deoarece disputele între
persoane fizice sau juridice pot
apărea în orice domeniu şi, aşa
cum aratăm mai înainte, este necesară (fără a fi obligatorie) specializarea în domeniul în care apare
disputa (social, tehnic, economic,
ş.a.) specializare care însă trebu-

areas, the activity is still hesitant,
in my opinion, due to insufficient
promotion of this activity so beneficial, but unfortunately little
known.
Because mediation implies the
mediator finding a solution to
end the dispute, agreed by both
parties equally, this activity should be seen from two standpoints,
namely in terms of the dispute
subject area and from a psychological perspective.
C.V.M: “I know that for many
years you have provided legal assistance in numerous areas, for
individuals and legal Romanian
and foreign entities, both in their
current activity and before the
courts. How do you see, from the
perspective of a person who is
now a mediator and a trainer in
mediation, the differences and
similarities between the lawyer
profession and the mediator profession?
OSC: “In terms of their background, they are two different professions regulated by law and by the
profession status. But these professions have common elements
such as:
• both the lawyer and the mediator give legal aid, but the lawyer
does so to satisfy a single party
while a mediator must give satisfaction to both parties;
• both lawyer and mediator should be good psychologists for
the proposed solution to be
successful;

• neither the lawyer nor the mediator sign the final document
(judgment or mediation agreement).
• to practice their profession,
both the lawyer and the mediator receive a fee.
Common elements of these professions remove the incompatibility of a lawyer to be a mediator,
but do not give the lawyer exclusivity to be a mediator.
C.V.M.: “Multilateralism and
diversity of your professional training, diversity and depth of specialization acquired allow me to ask
for your opinion on the chances
that a person without legal education might have in mediation profession. Updated Law 192/2006
on mediation and the mediator
profession provides, among
others, that one of the conditions to become a mediator is the
completion of higher education.
Is strictly higher education in law
necessary for people who want to
become successful professional
mediators? What are the chances
for mediators who graduated in
the fields of economics, sociology,
psychology, theology, agronomy,
engineering, philology, pedagogy,
physical culture and sports, and
so on?”
O.S.C.: “Correctly, the legislator
has only provided higher education, without limiting the scope, as
disputes between natural or legal
persons can occur in any area, as
shown above, therefore it is ne-
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ie completată obligatoriu cu elemente legate de tehnica medierii,
metode de mediere, procedura
medierii şi nu în ultimul rând elemente minime de psihologie. Pe
întreaga durată a procesului de
mediere mediatorul nu trebuie să
insiste pe obiectul disputei, ci trebuie să propuna părţilor, în egală
măsură, soluţii de stingere a disputei avantajoase pentru ambele
părţi. Un mediator, indiferent de
specializarea sa, este apreciat
pentru valoarea soluţiei propusă
părţilor şi agreată de acestea.
C.V.M.: – Acordul
de mediere este un
act cu forţă probantă
de înscris sub semnătură privată. El exprimă voinţa părţilor
şi, la cererea acestora,
pentru a deveni titlu
executoriu, trebuie
investit în acest sens
de instanţa de judecată sau autentificat
de notarul public. Ce
credeţi că ar trebui întreprins pentru ca autentificarea la notarul
public să nu însemne
decât recunoaşterea
de către părţi, în prezenta notarului public,
a faptului că respectivul document este
expresia voinţei lor, evident, dacă
aceasta este conformă cu legea?
O.S.C.: – Acordul de mediere
semnat de părţi, exprimând indiscutabil voinţa părţilor, nu poate fi
refuzat la autentificare/legalizare
atâta timp cât nu încalcă legea şi
ordinea publică. Este adevărat că
la început, din necunoaştere, a
condus fie la refuzul unor notari
de a realiza autentificarea, fie la
tendinţa unor judecători de a cenzura sau interveni în conţinutul
acordului. În prezent, sunt convins că nu mai pot apărea astfel de
situaţii. Deoarece acordul de mediere este o reală înţelegere între
părţi el nu poate fi contestat sau
atacat de către acestea ci, dimpotrivă, el este obligatoriu pentru ele.
C.V.M.: – Dacă aţi reuşit să citiţi
articole din “Medierea Tehnică şi
Artă” şi “Mediatorul”: ce impresie
v-au creat aceste publicaţii? În cazul în care vi s-ar adesa invitaţia,
aţi accepta să scrieţi articole pentru aceste publicaţii?
O.S.C.: – Apreciez sincer şi foarte mult cele doua publicaţii şi ţin
să îi felicit pe cei care asigură
apariţia lor. Aş fi onorat să devin
colaborator al acestor publicaţii.
C.V.M.: – Cum apreciaţi evenimentele petrecute sub genericul
“Caravana Medierii-Medierea Aproape de Tine!”, desfăşurate până
acum în Bucureşti, Brăila, Constanţa, Mangalia, Ploieşti, Galaţi, etc.?

O.S.C.: – Dată fiind şi specializarea mea în marketing cred că
orice activitate de promovare a
medierii, indiferent de denumirea
ei, este imperios necesară şi, în
consecinţă, apreciez foarte mult
evnimentele la care vă referiţi.
C.V.M.: – Ce credeţi că ar trebui
întreprins, la nivelul fiecarui mediator şi la nivel naţional, pentru
ca medierea să devină ceea ce se
doreşte: o soluţie alternativă de
rezolvare, de stingere a conflictelor, capabilă să conducă la scăderea numărului de dosare exis-

Ziua

tente la instanţele de judecată, cu
toate consecinţele pozitive ce ar
decurge din acesta?
O.S.C.: – Voi începe prin a spune mai întâi ce trebuie făcut la
nivelul Consiliului de Mediere, respectiv: să dovedească mai multă
solicitudine şi flexibilitate faţă de
atestarea mediatorilor şi sprijinirea acestora în activitatea de mediere aflată în faza de pionierat.
Referitor la activitatea fiecărui
mediator şi asociaţiilor acestora
cred că trebuie
mai multă incisivitate, o susţinută promovare
a activităţii de
mediere şi o continua pregătire
în ceea ce priveşte procedura
medierii şi de
psihologie.
C.V.M.: – Vă
mulţumesc foarte mult, domnule profesor, pentru amabilitatea de a-mi răspunde la aceste întrebări!
O.S.C.: – Multumesc pentru invitaţia de a îmi exprima punctul
meu de vedere, privind medierea,
în această publicaţie!

dipl. ec.
CONSTANTIN-VIOREL MATEIANU
Mediator

such situations can no longer
occur. As mediation agreement
is a real agreement between the
parties, it cannot be challenged
or attacked, but rather it is mandatory on them”.
C.V.M: “If you read articles in
the Mediation, Technique and
Art and The Mediator magazines,
what is your impression on these
publications? If you were invited,
would you agree to write articles
for these publications?”
OSC: “I honestly appreciate
very much the two publications
and I want to congratulate those who
medierii la Bacău | Decembrie 2012
provide their appearance. I would
be honored to be a
contributor to these
publications”.
C.V.M: “How do
you consider the
events within the
Mediation Caravan,
Mediation close to
you! conducted so
far in Bucharest,
Brãila,
Constanţa,
Mangalia, Ploiești,
Galaţi, and so on?”
OSC: “Given my
specialization
in
marketing I believe
that any activity to
promote mediation,
is appreciated for the value of the regardless of its name, is imperasolution proposed and agreed tive and in consequence, I appreciate very much the events you
between by parties”.
C.V.M: “Mediation agreement refer to”.
C.V.M: “What do you think each
is a document with the probative
power of a paper under private mediator individually and natiosignature. It expresses the will of nally should do for mediation to
the parties and, upon request, in become what is intended to be:
order to be enforceable, it must be an alternative solution to set coninvested by the court or authenti- flicts, able to decrease the numcated by notary public. What do ber of existing cases in court, with
you think there should be done all the positive consequences that
to authenticate could result from it?
OSC: “I will start by saying what
at the notary
public the re- should be done first in the Medicognition by the ation Council, namely: to be more
parties, in the solicitous and show more flexibipresence of a no- lity to support the authorization
tary public, that of mediators and support their
the document is activity which is in the pioneering
an expression of stage.
their will, obvio- Referring to the activity of meusly, if it compli- diators and their associations, I
es with the law?” think there is need for more inciOSC: “The siveness, a sustained promotion
mediation agre- of mediation and continuous traiement signed by ning on mediation procedure and
the parties, undoubtedly expres- psychology.
C.V.M.: “Thank you very much,
sing their will, cannot be denied
authentication / legalization as professor, for your kindness to
long as it does not break the law answer these questions!”
O.S.C.: Thank you for the inviand public order. It is true that at
first, out of ignorance, some no- tation to express my point of view
taries refused to perform authen- on mediation in this magazine! 
tication or some judges had the
dipl. ec.
tendency to censor or interfere
with the content of the agreement. CONSTANTIN-VIOREL MATEIANU
Mediator
Currently, I am convinced that
cessary (but not mandatory) to
be specialized in the field of dispute (social, technical, economic,
etc.), but specialization must be
completed with elements on mediation techniques, methods of
mediation, the mediation procedure and not least the minimum
elements of psychology. Throughout the mediation process, the
mediator should not insist on the
subject of dispute but must propose parties equally beneficial solutions to end the dispute. A mediator, regardless of specialization,

33

medierea, tehnică şi artă » ianuarie 2013

LEGEA COMUNICĂRII –
REGULĂ A MUNCII ÎN ECHIPĂ

O
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rganizaţiile s-au confrun- incoerenţa sistemului manageritat permanent, iar astăzi al, inconsecvenţa măsurilor luate,
parcă mai mult ca oricând necunoaşterea şi nerespectarea
se confruntă cu diverse probleme ierarhiei, neparticiparea tuturor
nivelelor la luarea deciziilor (derelaţionale.
Când companiile sunt copleşi- legarea absolută şi necontrolată),
te de problemele curente cei mai inexistenţa unui sistem coerent
afectaţi sunt angajaţii. Comunica- de apreciere a performanţei şi de
rea este din ce în ce mai slabă, nu motivare duc la conflicte.
5) Resurse limitate – limitarea
există cooperare, angajaţii sunt
amăgiţi şi sunt dispuşi să înveţe oricărei resurse: timpul, banii,
strategia de supravieţuire, să ră- resursele materiale, cele umane
mână pe linia de plutire. Manage- şi informaţia, stimulează concurii caută soluţii însă problemele renţa neloială, superficialitatea,
nu dispar, întoarcerea echipei în suspiciunea etc., în cele mai muldirecţia opusă constituie o încer- te situaţii problema fiind de fapt
care menită să schimbe cultura planificarea defectuoasă a obiectivelor.
organizaţiei.
Comunicarea este soluţia, asi- 6) Dependenţă departamentală
gurându-se în acest fel diminu- – atunci când două sau mai multe
area tensiunilor acumulate, fapt departamente din cadrul unei orce ajută la stabilizarea şi inte- ganizaţii depind unele de altele,
grarea membrilor, posibilitatea conflictul structural este inevitagrupurilor de a-şi exprima pă- bil, relaţiile dintre departamente
rerile şi doleanţele, impulsurile fiind determinate de reacţiile
astfel apărute consumându-se unora dintre angajaţi la necesimai eficient datorită efectului tăţile celorlalţi, de corectitudinea
de transformare a acestora în schimbului de informaţii, de coschimbări, menţinerea nivelului recta evaluarea a performanţelor
de stimulare necesar creativităţii, şi eforturile fiecăruia, de atitudiconflictele intergrup putând re- nea membrilor unui departament
prezenta o sursă de motivare în faţă de alte departamente şi memcăutarea schimbărilor, precum şi brii acestora, de specificul activisugerarea unei identităţi proprii tăţii, a obiectivelor şi a metodelor
de lucru diferite.
a grupului.
7) Diferenţe de statut social–
S-a demonstrat că cele mai
frecvente cauze ale conflictelor membrii unei echipe din cadrul
ce apar în cadrul unei organizaţii unei organizaţii au un statut
profesional considerat în exterior
sunt:
1) Comunicarea defectuoasă – mai bun faţă de cel al membrilor
oferirea de informaţii insuficiente unei alte echipe (de acelaşi nivel
sau incomplete, folosirea de mij- socio-profesional).
Soluţionarea unor astfel de siloace sau canale de comunicare
inadecvate, folosirea unui limbaj tuaţii se poate realiza prin:
neadecvat interlocutorului (fie el • fixarea de obiective comune – în
condiţiile în care o sursă majoca formă ori conţinut).
2) Sistemele de valori – deza- ră de conflicte este reprezentacordurile pot viza aspecte etice, tă de urmărirea unor obiective
limitele şi modalităţile în care tre- diferite, managerul trebuie să
încerce să propună obiective
buie exercitată puterea, etc.
3) Existenţa unor scopuri diferi- acceptate în egală măsură de
grupurile aflate în conflict;
te – dezacordul privind activităţile
ce trebuie realizate, uneori pro- • îmbunătăţirea proceselor de
comunicare – barierele de
blemele apar la alcătuirea listei
comunicare existente între
de priorităţi, alteori scopurile pot
manager şi ceilalţi membri ai
fi total diferite, membrii echipei
organizaţiei sau între aceştia
au o “agendă ascunsă”, scopuri
din urmă, trebuie reduse, conedeclarate, de multe ori diferite
municarea dintre membrii
de cele ale organizaţiei, pe care le
organizaţiei trebuie stimulată
urmăresc în detrimentul acesteia.
4) Stilurile manageriale şi am- prin intensificarea schimburilor informaţionale dintre debiguităţile organizaţionale – unii
partamente;
manageri alimentează conflicte
inter-personale tocmai pentru • negocierea integrativă – esenţa
a-şi întări poziţia (dezbină şi con- acestui proces este că nici una
duce!), astfel că managerii autori- din părţi nu trebuie obligată
tari care îşi simt poziţiile amenin- să renunţe la aspectele pe care
le consideră vitale; oamenii
ţate ştiu că dacă grupul pe care îl
trebuie încurajaţi să găsească
conduc este fragmentat va deveni
o soluţie creativă în locul commai uşor de condus. De asemenea

COMMUNICATION LAW –
RULE OF TEAMWORK

O

rganizations have always
and today more than ever
faced various relational
problems.
When companies are overwhelmed by current problems,
most affected are employees. Communication is becoming weaker,
there is no cooperation, employees are deceived and are willing
to learn survival strategy to stay
afloat. Managers seek solutions
but problems do not disappear,
returning the team in the opposite direction is an attempt aimed
at changing the organization.
Communication is the solution,
easing tensions accumulated,
helping stabilize and integrate
members, giving the groups an
opportunity to express their views
and wishes, thus impulses arising consume more efficiently, due
to the fact they
are transformed
into change, they
maintain the level
of
stimulation
required by creativity. Intergroup
conflicts can represent a source
of motivation in
seeking change,
suggesting own
identity to the
group.
It was proved that the most frequent causes of conflicts that occur in an organization are:
1) Communication failure – providing insufficient or incomplete
information, using improper
means or channels of communication, use of inappropriate language for the other party (whether
in form or content).
2) systems of values – disagreements can cover ethical issues,
limits and ways power is exercised, etc.
3) The existence of different
purposes – disagreement on the
activities to be carried out, sometimes problems arise in compiling
the list of priorities, other times
purposes may be totally different,
team members have a “hidden
agenda”, undeclared purposes,
often different from those of the
organization, which they pursue
in its detriment
4) management styles and organizational ambiguities – some
managers fuel inter-personal
conflicts in order to strengthen
their own position (divide and
rule!) thus authoritarian managers who feel their positions
threatened know that if the group

is fragmented it would become
easier to lead. Also, incoherence
of management system, inconsistency of measures taken, ignorance and failure to meet the
hierarchy, non-participation of all
in decision-making (absolute and
uncontrolled delegation), the lack
of a coherent system of performance appraisal and motivation
lead to conflicts.
5) limited resources – limitation of any resources: time, money,
material, human and information
resources, fosters unfair competition, superficiality, suspicion, etc.,
in most cases the problem is actually poor planning of objectives.
6) Department dependence –
when two or more departments
within an organization depend on
each other, structural conflict is
inevitable, relationships between
departments being determined
by the reactions
of some of the
employees to the
needs of others,
the accuracy of
information exchange, the correct performance
evaluation and
individual efforts,
the attitude of
members in one department to
other departments’ members, the
specific activities, objectives and
different working methods.
7) Differences in social status –
team members in an organization
are considered to have a better
professional status than that of
members in other teams (from
the same socio-professional level).
Resolving such situations can
be achieved by:
• setting common objectives –
given that a major source of
conflict is the pursuit of different objectives, a manager must
try to propose targets equally
accepted by conflicting groups
• Improving
communication
processes – barriers to communication between manager
and other members of the
organization or between the
latter should be reduced, communication between members
of the organization should be
stimulated through enhanced
information exchange between
departments;
• Integrative negotiation – the essence of this process is that no
party should be obliged to give
up the issues they consider vital; people should be encour-
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promisului.
Prevenirea situaţiilor conflictuale se poate realiza printr-un
dialog de calitate în cadrul organizaţiei. Aceasta necesită o participare activă a angajaţilor într-o
comunicare atât pe orizontală cât
şi pe verticală.
Dacă se câştigă lupta comunicării angajaţii vor deveni mai cooperanţi, ceea ce conduce la sporirea încrederii celor din echipă,
a clienţilor, a tuturor celor care

colaborează cu organizaţia.
Echipele eficiente au membri
care discută în permanenţă unul
cu altul, comunicarea reprezentând angajamentul şi legătura
dintre angajaţi. Ca echipa să lucreze la cel mai înalt nivel, angajaţii trebuie să înveţe să se asculte
unul pe celălalt şi astfel vor înţelege utilitatea legii comunicării.
Daniela Bobaru
Mediator

Experienta mea in mediere

I

aged to find a creative solution
instead of a compromise.
Preventing conflict situations can
be achieved through qualitative dialogue within the organization. This
requires the active participation of
employees in communication both
horizontally and vertically.
If communication fight is won,
employees will become more
cooperative, this leading to increased confidence of the team,
customers, everyone who works

with the organization.
Effective teams have members
who constantly talk to each other,
communication is the commitment and connection between
people. For a team to work at the
highest level, employees must
learn to listen to each other and
thus understand the usefulness
of communication law.

Daniela Bobaru
Mediator

My experience in mediation

F

n primul rand vreau sa-i felicit pe care il ofera partilor aflate in
irst I would like to conpe toti cei care au contribuit conflict, ofera partilor si aceasta
gratulate all those who
la realizarea acestei minunate liniste sufleteasca de care partile
brought their contribution
reviste de specialitate’’ Medierea au atata nevoie, prin tehnicile doto this wonderful specialized
bandite de mediator, acesta creeaTehnica si Arta’’
magazine Mediation Technique
Am intrat in aceasta nobila pro- za partilor sansa de a comunica si
and Art.
fesie cu dorinta de a ajuta cat mai de a ajunge la un acord comun.
I joined this noble profession
Ca sa poti ajunge la un acord
multe persoane aflate in diferite
with the desire to help numerotipuri de conflict, am constatat ca comun si sa poti rezolva o prous people in different types of
numai si numai printr-o comuni- blema indiferent ce tip de conflict
conflict, and I found that only an
care eficienta si prin tehnicile do- sta la baza ei, trebuie sa ajungi sa
effective communication and tebandite la cursurile de mediere, vezi lucrurile mai departe de latuchniques acquired in mediation
acumulate cu anii
de studiu si de lucru
au dus la o pregatire
profesionala,
prin care incerc sa
rezolv de fiecare
data cu succes, orice problema cu care
imi intra in birou
o persoana aflata
intr-un conflict fie
el, civil, familial, comercial, penal, sau
chiar din afara ariei
justitionale.
Constat de fiecare data cu bucurie
ca fara o credinta
puternica in Dumnezeu, lasand la o
parte
pregatirea
profesionala,
trebuie sa fi pregatit
ca om, spiritual sa
Ziua medierii la Bacău | Decembrie 2012
crezi si sa ai in suflet dorinta aceasta
de a ajuta cat mai multe persoane ra lor juridica, trebuie sa vezi parcourses, accumulated with years
in momentele lor de cumpana sau tea spirituala, partea umana, fara
of study and work could lead to
declin, in care au intrat incercand de care nu am putea convietui pe
a professional experience by
sa-si rezolve o disputa sau au fost acest pamant.
which I try, each time, to solve
chemati in judecata pur si simplu, Imi aduc aminte cu mult drag
successfully any problem of pepentru ca in Romania se poate…. de prima mediere, primul conflict
ople who come into my office
Aceste lucruri inevitabil duc la rezolvat cu succes, bucuria pe
and find themselves in a conflict
un conflict si la nenumarate ten- care am simtit-o si am trait-o la
whether civil, family, commercisiuni, o risipa de energie, de timp sfarsitul medierii cand am vazut
al, criminal, or even from outsicum partile care atunci cand au insi de bani.
de the justice area.
Rolul nostru ca mediatori este trat in birou efectiv nu isi vorbeau
Each time, I gladly notice that
acela de a ajuta partile aflate in si se uitau urat una la cealalta si
nothing can be achieved without
conflict, atunci realizezi cat de mul- fiecare tinea in mana un teanc de
a strong belief in God, letting
te lucruri se pot rezolva amiabil in documente, parca incercau sa araaside any professional training,
biroul mediatorului sau intr-un alt te celorlalte parti ca ei au dreptate
a mediator must be prepared as
orice ar fi, dar sareau peste tot
loc ales de parti conform legii.
a human spiritually, believing
Biroul mediatorului, pe langa ceea ce insemna umanitate, bunaand holding in his heart this
caracterul confidential si legal tate, omenie, rudenie, etc.
desire to help as many people in

their hard moments or decline,
which they came across when
trying to solve a dispute or were
simply sued, because in Romania they can do so…
These things inevitably lead
to conflict and endless tension, a waste of energy, time and
money.
Our role as mediators is to
help parties in conflict, this
is when you realize how many
things can be
resolved
amicably in the
mediator’s office or at another
place selected
by the parties
under the law.
Mediator’s office, besides the
confidential and
legal framework
it offers to the
parties in conflict, also gives
them peace of
mind they needs
so much and
through
techniques acquired,
the
mediator
gives the parties the chance
to communicate
and reach an
agreement.
In order to reach a mutual
agreement and solve a problem no matter type of conflict
triggering it, we must get to
see things beyond their legal
side, see the spiritual, the
human side, without which we
could not live together on this
earth
I dearly remember my first
mediation, the first conflict
resolved successfully, the joy I
felt and lived at the end of mediation when I saw the parties
changed, as compared to when
they first entered the office,
when they didn’t speak to each
other, each holding a stack of
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La sfarsit au plecat fiecare cu
cate un exemplar din acordul de
mediere si celelalte acte aferente
procesului de mediere, au plecat
fericiti, au rezolvat o problema
care pe langa faptul ca ii afecta,
efectiv nici unul nici altul nu se
puteau bucura efectiv de bunurile
aflate in conflict, deoarece aceasta lipsa de comunicare ia adus
in situatia de a nu isi mai vorbi.
Daca nu vorbesti cel sau cea cu
care esti in conflict nu are cum sasi dea seama
ce anume te
nemultumeste si atunci
ajunge
sa
interpreteze
intr-un mod
negativ chiar
si
simplul
refuz de a nu
vorbi.
Am incercat
foarte
mult
si in judetul
Dambovita sa
promovez profesia de mediator si am
constatat cu
bucurie in suflet ca oamenii
sunt foarte receptivi si dornici sa-si rezolve conflictele intr-un
mod amiabil.
Acesta receptivitate am simtit-o
si m-am bucurat nespus de mult
ca am fost primul mediator din
judetul Dambovita care a dus la
Judecatoria Racari Dambovita primul acord de mediere.
Ma bucur ca am putut sa deschid noi orizonturi pentru justitiabilii din Judetul Dambovita si sa
dau curaj si altor mediatori aflati
la inceput de drum.
In primul rand vreau sa-i multumesc Bunului Dumnezeu, pentru taria si puterea dar mai ales
pentru intelepciunea si linistea
sufleteasca pe care mi le-a oferit de-a lungul vietii mele, fara

acesti factori importanti, aceasta
incredere in Dumnezeu si cum ne
ajuta si cu foarte multa intelepciune, reuseam de fiecare data
sa conduc sedintele de mediere
spre un fagas pasnic si benefic
pentru parti si sa-i fac sa realizeze ca absolut orice tip de conflict,
indiferent ca este vorba (de un
partaj,un divort,conflict intre vecini, comercial, penal, etc), totul
dar absolut totul se poate rezolva
cu o foarte buna comunicare si cu

foarte multa intelegere si luciditate in gandire.
Un lucru esential pe care il fac
de fiecare data la sfarsitul fiecarei
sedinte de mediere, este acela de
a-mi face cruce si a multumi Bunului Dumnezeu, ca sedinta s-a
terminat cu bine si partile au plecat impacate si cu liniste in suflet,
ca am facut deja un pas important
spre rezolvarea unui conflict.
Si nu pot sa inchei aceste randuri fara un citat drag sufletului
meu:
,,Fara Dumnezeu suntem singuri!!!”

Mihaela Dumitrache
Mediator

Medierea poate eşua pentru toate părţile atunci când mediatorii
nu-şi fac treaba cum trebuie
Pe scurt – Mediatorii
trebuie să examineze 
punctele tari și slabe 
ale fiecărui caz.
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Mediatorul care permite unui
reclamant să creadă că cererea
acestuia are perspective rezonabile de reușită atunci când nu
este aşa, poate face acelui reclamant un deserviciu imens.

Scopul declarat al medierii este
de a ajuta părţile să soluţioneze
disputele.
Medierea este „comercializată”
de către susţinătorii săi ca un mijloc prin care părţile pot fi asistate pentru a ajunge la propria lor
soluţie privind acea dispută. Cuvinte în acest sens sunt de obicei
găsite în acordurile de mediere.

the first mediation agreement to
Racari Dâmboviţa Court.
I am glad I was able to open
up new horizons for the justice
seekers in Dâmboviţa County
and give courage to other mediators who are just starting out.
First I want to thank the Good
Lord for strength and power especially for wisdom and peace
of mind He gave me throughout
my life, without these important
factors, without this trust in God
I
couldn’t
have managed to take
Ziua medierii la Bacău | Decembrie 2012
the mediation sessions
to peaceful
and beneficial resolution
for parties
and
make
them realize
that
absolutely
any
type of conflict (be it a
separation,
divorce, conflict between
neighbors,
commercial,
criminal disputes, etc.),
absolutely
under conflict, as this lack of everything can be solved with
communication made them good communication and a lot
cease any kind of talk between of understanding and lucidity of
them. If you do not talk with thought.
An essential thing I do at the
the person you are in conflict
with, you cannot possibly rea- end of each mediation session,
lize what displeases that party, is to make the cross and thank
then you can interpret in a ne- Almighty God the meeting engative way even simple refusal ded well and parties left reconciled and with peace in their soul,
to say something.
I heavily tried to promote making already an important
the profession of mediator in step towards resolving a conflict.
And I cannot finish without
Dâmboviţa as well, and I gladly
found that people were very quoting this line dear to my
receptive and eager to resolve heart:
Without God we are alone! 
conflicts in an amicable manner.
I really felt this openness and
Mihaela Dumitrache
I overjoyed that I was the first
Mediator
mediator in Dâmboviţa to take
documents, as if trying to show
the other party that they were
right no matter what, but ignoring all that means humanity,
goodness, kindness, kinship,
etc. In the end, each left with
a copy of the mediation agreement and other documents related to the process of mediation, they were happy, they had
solved a problem which, apart
from affecting them, prevented
them from enjoying the assets

Mediation can fail all parties 
when mediators don’t do their
jobs properly
In brief – Mediators need  ing parties to settle disputes.
Mediation is “marketed” by its
to examine the 
proponents as a means by which
strengths and weakthe parties may be assisted to
nesses of each case.
A mediator who allows a plaintiff to believe that their claim has
reasonable prospects of success
when it does not can be doing
that plaintiff a huge disservice.
Mediation’s stated aim of help-

reach their own settlement of a
dispute. Words to this effect are
commonly found in mediation
agreements.
The idea seems to be that the
mediator will be able to assist
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Ideea pare să fie aceea că mediatorul va putea să ajute părţile să
discute punctele tari și slabe ale
cazurilor lor și, făcând asta, îi determină pe aceștia să meargă inevitabil (aproape întotdeauna) către o
înţelegere financiară care reflectă
în mod corect aceste elemente.
Mediatorii ignoră din ce în ce
mai mult punctele tari și cele slabe ale cazului.
În experienţa mea, realitatea
este adesea oarecum diferită.
Într-adevăr, am observat un număr tot mai mare de situaţii în
care mediatorul nu prezintă niciun interes în timpul discuţiilor
cu privire la punctele tari şi slabe.
Într-un astfel de caz, poziţia unei
părţi este în curând aruncată la
lada de gunoi a medierii și nu mai
rămâne decât cu „cât de mult ești
pregătit să plăteşti?”.
Acest lucru poate fi extrem de
iritant. Nu se acordă atenţie suficientă muncii depuse în mod frecvent de către părţi şi avocaţii lor
(de fiecare parte) pentru a preznta cazurile clienţilor lor în cea mai
bună lumină. Se ignoră, de asemenea, ideea că într-un sistem de
justiţie echitabil și rezonabil, reclamantul nefondat nu ar trebui
să fie recompensat cu o sumă nejustificată de bani. De altfel, după
părerea mea, nici avocaţii care au
avansat o cerere neîntemeiată nu
ar trebui să fie recompensaţi cu
vreun comision.
În opinia mea, în condiţiile în
care este clar – sau ar trebui să
fie, sau orice evaluare motivată a
dovezilor – arată că există o probabilitate foarte mare ca un pârât
să câștige în instanţă, este destul
de greșit ca mediatorul să încerce
să facă presiuni asupra pârâtului
(sau asigurătorul pârâtului) pentru
a aduce o contribuţie substanţială
la o înţelegere. O contribuţie nominală, poate, dar nimic substanţial.
Mediatorul care urmăreşte o
contribuţie din partea pârâtului,
deşi cererea are valoare mică
Am avut un caz recent în care era
destul de evident, având în vedere

modul în care cazul reclamantului
fusese pregătit și prezentat, precum și dovezile obţinute de partea
pârâţilor, că reclamantul are toate
şansele să piardă.
În ciuda acestui lucru, mediatorul a încercat să stoarcă 100.000
dolari de la clientul meu, chiar
dacă cuantumul adevărat (presupunând neglijenţă contributivă
zero) era de numai 300.000 de
dolari, iar clientul meu, dintre
toţi pârâţii, era cel mai puţin probabil să fie găsit vinovat.
Reclamanţilor ar trebui să li se
aducă la cunoştinţă atunci când e
puţin probabil să câștige cazul
În opinia mea, erorile făcute în
acea mediere au fost următoarele:
• Mediatorul a permis reclamantului să creadă că cererea acestuia ar fi avut șanse rezonabile
de succes atunci când era evident că nu era aşa
• Mediatorul a permis reclamantului să creadă că valoarea pretinsă era rezonabilă (atunci când
suma solicitată era aproape dublă faţă de valoarea adevărată)
• Mediatorul nu a arătat nici un
interes faţă de apărare și doar
a încercat să stoarcă suficienţi
dolari de la pârâţi pentru a face
reclamantul să plece.
Făcând asta, mediatorul a irosit orice șansă ca medierea să rezolve problema într-un fel în care
ar fi dat reclamantului ceva, deși
mult mai puţin decât cerea.
Medierea prost condusă are
costuri enorme pentru reclamant.
Cazul a ajuns în instanţă. Reclamantul a pierdut complet. Costurile determinate de pregătirile
cu audierea post-mediere au fost
substanţial mai mari decât ar fi
fost înainte de mediere. Reclamantul, o persoană fizică, se confruntă acum cu decizii de plată,
care vor necesita vânzarea casei
familiei pentru a le îndeplini.
În acest caz, sistemul de mediere a eșuat pentru toate părţile. Din
păcate, acest caz nu este unic. 
Adrian Howie

the parties to discuss the relative
strengths and weaknesses of their
cases and in doing so, cause them
to lead themselves inexorably to
a (almost always) financial settlement that fairly reflects those
factors.
Mediators increasingly ignoring relative strengths and weaknesses of case
In my experience, the reality is
usually somewhat different. Indeed, I have noticed an increasing
number of circumstances where
the mediator displays no interest in any discussion about relative strengths and weaknesses.
In such a case, a party’s position
paper is soon relegated to the
mediation dustbin and all one is
left with is “how much are you
prepared to pay?”
This can be very irritating. It
pays scant regard to the work frequently done by the parties and
their lawyers (on all sides) to present their clients’ cases in their
best light. It also ignores the idea
that in a fair and reasonable system of justice, the unmeritorious
claimant ought not be rewarded
with an unjustified pot of money.
Nor, for that matter, should the
lawyers who have propounded a
baseless claim be rewarded with
a fee.
In my opinion, in circumstances where it is plain – or should
be, on any reasoned assessment
of the evidence – that there is a
very good likelihood that a defendant will win at hearing, it is
quite wrong for a mediator to
seek to pressure a defendant (or
the defendant’s insurer) to make
a substantial contribution to a
settlement. A nominal contribution perhaps, but not anything
substantial.
Mediator seeking contribution from defendant even though
claim has little merit.
I had a case recently where it
was quite obvious, having regard
to how the plaintiff’s case had
been prepared and presented,

and the evidence that had been
obtained on the part of the defendants, that the plaintiff would
very likely lose.
Despite that, the mediator
sought to extract $100,000 from
my client, even though the true
quantum (assuming nil contributory negligence) was only some
$300,000, and my client was the
least likely of all the defendants
to be found liable.
Plaintiffs should be made
aware when they are unlikely to
win their case
In my view, the errors made in
that mediation were these:
• The mediator allowed the plaintiff to believe that the claim
being made had reasonable
prospects of success when it
self evidently did not
• The mediator allowed the plaintiff to believe that the quantum
claimed was reasonable (when
the amount claimed was about
double the true quantum)
• The mediator displayed no
interest in the merits of the
various defences and merely
sought to extract sufficient
dollars from the defendants to
make the plaintiff go away
In so doing, the mediator threw
away any chance there was for the
mediation to resolve the matter
on a basis which gave the plaintiff
something, albeit much less than
was being claimed.
Mismanaged mediation has
enormous costs for plaintiff
The case went to hearing. The
plaintiff comprehensively lost.
Costs incurred in hearing preparation post-mediation were substantially greater than had been
incurred pre-mediation. The
plaintiff, an individual, is now
facing costs orders which will require the sale of the family home
to meet.
In this instance the mediation system failed all the parties. Regrettably,
this case is not unique.

Adrian Howie
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„GHIDUL MEDIATORULUI PROFESIONIST –
EXPERIENTIA DOCET”
Autor: Mugur Bogdan Mitroi
„Dorinte si nevoi, intotdeauna ierarhizate,
in functie de interesul nostru social, si anume de dorinta sau nevoia de a comunica.
Mediatorul, interactionand, genereaza si
gestioneaza necesitatea identificarii nevoilor la actorii disputelor umane.
Ascultam ca sa invatam pe altii sa asculte
si vorbim ca sa invatam pe altii sa vorbeasca.
Comunicam in tot.”
„Societatea prezentă se confruntă cu o lipsă de comunicare acută datorată în primul
rând abundenţei de informaţii care o bombardează fără ca personal să poţi stabili atât
codul de decriptare, cât şi valoarea efectivă
pe care o comportă această informaţie, liberul arbitru fiind cel care realizează selecţia şi,
uneori, acţionează în detrimentul personal.

Cursul te ajută să-ţi dezvolţi capacitatea
de selecţie, trasând trei coordonate de care
te poţi folosi: temperament, identitate, timp.
Un aflux puternic de
informaţii poate duce
chiar la blocaj în comunicare.
Să încercăm să devenim experţi în selecţiile
informaţionale.”
Editura: Consensus (2010)
ISBN: 978-973-88401-3-3
Limba: română
Număr de pagini: 93
Preţ: 35 Lei
Comenzi la: office@
fmmm.ro.

„MEDIERE şI CONFLICT –
Analiza Conflictului – Sume de Dispute”
Autor: Mugur Bogdan Mitroi
Conflictul, analiza si dinamica in mediere; analiza a conflictului; gestionarea
acestuia.
„Pentru armonizarea şi sincronizarea
sistemelor judiciare în vederea creării sistemului global de soluţionare a conflictului,
s-a identificat elementul generator al sistemului, şi anume identificarea, compatibilizarea şi satisfacerea nevoilor/necesităţilor,
acestea reprezentând atitudinile şi acţiunile
primare, fundamentale ale individului, care
se pot proiecta la nivel de organizaţie privită ca sistem.
Astfel, prin stabilirea procedurii medie-

rii ca limbaj comun în vederea soluţionarii
conflictelor, de fapt se încearcă
identificarea unui cod
de decriptare universal
care nu mai ridică problema compatibilizării.”
Editura: Rotech Pro
(2010)
ISBN: 978-973-828561-3
Limba: română
Număr de pagini: 93
Preţ: 35 Lei
Comenzi la: office@
fmmm.ro

„Medierea o perspectivă psihologică
asupra soluţionării conflictelor”
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Autori: Paul Randolph si Freddie
Strasser
Medierea este o carte în care „(...) accentul se pune pe aspectele psihologice
esenţiale ale conflictului şi medierii, mai
degrabă decât pe aspectele juridice. Toate
acestea sunt de o importanţă mai mare în
încercarea de a face părţile, şi într-adevăr
mediatorul, să înţeleagă importanţa de a
se mişca spre acea «platformă de alianţă
care funcţionează», unde acordul «suficient
de bun» devine fezabil” (The Rt.Hon. Lord
Slynn of Hadley).
„Cartea este ceea ce am numi un „thriller”
în beletristică. (...) Autorii ne poartă cu sufletul la gură prin labirintul filozofiei, psihologiei, sociologiei conflictului, pentru ca, în
final, să ne dezvăluie câteva adevăruri simple, dar fundamentale. Şi anume, conflictul
este o stare naturală a omului în trecerea sa
prin lume (...)”. Anamaria Lucia Zaharia, judecător, GEMME Secţiunea Română.
Modelul „psihoterapeutic” unic de mediere predat la cursul creat de autori a câştigat
o adevãratã recunoaştere şi le-a oferit o
perspectivã suplimentarã asupra psihologiei conflictului, permiţându-le sã fie eficienţi

în toate cazurile de soluţionare a conflictului.
Cartea, traducere editată de Şcoala
de Formare în Mediere FMMM.RO, este
destinată profesioniştilor şi neprofesioniştilor, oamenilor
de afaceri, psihoterapeuţilor, studenţilor, dar şi
persoanelor „casnice” în
aceeaşi măsură – de fapt
tuturor acelora care sunt
implicaţi sau preocupaţi în
mod obişnuit de conflict şi
rezolvarea lui.
Editura:
FMMM.RO
(2012)
ISBN: 973-0-12892-5
Limba: română
Traducător: Elena Necula
Număr de pagini: 176
Preţ: 35 Lei
Comenzi la: office@fmmm.ro sau http://
www.librariaeminescu.ro/isbn/973-012892-5/Paul-Randolph__Medierea-Operspectiva-psihologica-asupra-solutionarii-conflictelor
■

„THE GUIDEBOOK OF PROFESSIONAL MEDIATOR –
EXPERIENTIA DOCET”
Author: Mugur Bogdan Mitroi
“Wishes and needs, always
hierarchized, depending
on our social interest, namely the wish or need to
communicate.
A mediator, when interacting, generates and
manages the necessity to
identify needs in the actors of human disputes.
We hear in order to
teach other to hear and
we talk to teach others to
talk. We communicate in
everything.”
The current society is facing a severe lack of communication due primarily to the abundance

of information that bombards it, without
personally being able to set the decryption
code and the actual value carried by this
piece of information, the free will being the
item that makes the selection and sometimes acts detrimentally.
The course helps you develop your ability
to select, drawing three coordinates that
you can use: temperament, identity, time.
A strong inflow of information may even
lead to blockage in communication.
Let’s try to become experts in information selection.
Publishing House: Consensus (2010)
ISBN: 978-973-88401-3-3
Language: Romanian
Number of pages: 93
Price: 35 Lei
Orders: office@fmmm.ro

„MEDIATION AND CONFLICT –
Conflict analysis – Sums of disputes”
Author: Mugur Bogdan
Mitroi
Conflict, analysis and
dynamic in mediation;
analysis of the conflict; its
management.
“To harmonize and synchronize judicial systems
to create global system for
conflict resolution, there
was identified the generating element of the system,
namely
identification,
compatibilization
and
satisfaction of necessities/

needs, these being represented by primary,
fundamental attitudes and actions of a person, which can be projected at the level of
an organization, regarded as a system.
Thus, by setting mediation procedure as
common language to resolve conflicts, we
actually try to identify a universal decryption code which no longer raise compatibility
problems”.
Publishing House: Rotech Pro (2010)
ISBN: 978-973-8285-61-3
Language: Romanian
Number of pages: 93
Price: 35 Lei
Orders: office@fmmm.ro

“Mediation,a psychological insight into 
conflict resolution”
Authors: Paul Randolph and Freddie
Strasser
Mediation is a book in which
“(...) the focus is placed on
the essential psychological aspects of conflict and
mediation, rather than on
the legal aspects. All these
are of a greater importance in the attempt to make
the parties, and indeed
the mediator, understand
the importance of moving
towards that «working alliance platform», where the
«good enough» agreement
becomes feasible” (The
Rt.Hon. Lord Slynn of Hadley).
„The book is what we would call a
thriller in belletristic. (...) The authors take
us breathlessly through the labyrinth of
philosophy, psychology, conflict sociology,
but in the end reveal some simple, yet fundamental truths. That is, conflict is a natural
state of a human passing throughout the
world (...)”. Anamaria Lucia Zaharia, judge,

GEMME Romanian section.
The unique “psychotherapeutic” model of
mediation, taught in the course created by
the authors, has gained a true recognition
and offered them a supplementary outlook
on conflict psychology, allowing them to be
efficient in all cases of conflict resolution.
The book, with a translation provided by
Şcoala de Formare în Mediere FMMM.RO, is
dedicated to professionals and non-professionals, to businessmen, psychotherapists,
students, but also to “domestic” people to
the same extent – in fact to all those involved or regularly preoccupied with conflict
and its resolution.
Publishing House: FMMM.RO (2012)
ISBN: 973-0-12892-5
Language: Romana
Translator: Elena Necula
Number of pages: 176
Price: 35 Lei
Orders: office@fmmm.ro sau http://
www.librariaeminescu.ro/isbn/973-012892-5/Paul-Randolph__Medierea-Operspectiva-psihologica-asupra-solutionarii-conflictelor
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Portal web dedicat promovarii gratuite a birourilor individuale si a asociatiilor profesionale de mediatori, constituind o baza de date in domeniu atat pentru profesionistii
ADR, cat si pentru publicul larg.
• Despre mediere
• Modele de acte birou mediator
• Dictionar
• Inscriere gratuita a birourilor de mediatori
• Articole
• Legislatie
• Birouri de informare gratuita
• Stiri
Web portal dedicated to free promotion of individual offices and associations of mediators, becoming a data base
in the field both for ADR professionals but also for the
wide audience.
• About mediation
• Mediator offices documentation
• Dictionary
• Free enrolment on mediator offices
• Articles
• Legislation
• Free information offices
• News

www.portalmediere.ro
office@portalmediere.ro

Website dedicat demonstratiilor practice
si emisiunilor TV despre metodele ADR.

Website dedicated to practical demonstrations and TV shows on ADR methods.

www.medieretv.ro
office@medieretv.ro

MEMBRII ASOCIAŢIEI PROFESIONALE
„CENTRUL DE MEDIERE PLOIEŞTI”
PĂUŞAN ANDA
Birou de mediator – Bdul Republicii, nr 130, bl
210, parter, ap 3, Ploieşti, jud. Prahova. Tel:
0744.422.853 Email: anda_pa2002@yahoo.com
TUDOSE LILIANA
Birou de mediatori asociaţi – Str. G-ral Traian
Moşoiu, nr 2, bl Tolstoi, sc D, ap 19, Ploieşti, jud.
Prahova
Tel: 0721.940.047, 0766849070,
email: tudose_liliana@hotmail.com
COCIU – ANGHEL RODICA
Birou de mediator-Piaţa Victoriei, Nr. 9, Bl. CC
Sud, supanta, cam.3, Ploieşti, jud. Prahova
Tel :0745.767.060, email: edamgroup@yahoo.
com, fax: 0244.521.688
TUDOSE MĂDĂLINA
Birou de mediator – P-ţa Victoriei, nr 3, bl Unirea,
sc B, corp F, et 2, ap 5., Ploieşti, jud. Prahova
Tel: 0722.650.024, email: madacuc@yahoo.com,
fax: 0344.116644
CERNAT MARIANA
Birou de mediator – Str. Ştefan cel mare, nr 31,
Ploieşti, jud.Prahova Tel.fix: 0244.516.888, Tel.
mobil: 0724.241.288, email: mcernat68@yahoo.
com, fax: 0344.117.907
CÂNDEA CONSTANTIN
Birou de mediator – Str. Muscelului, nr 50,
Câmpina, jud. Prahova, Tel. fix: 0244.334.659, Tel.
mobil: 0722.406.462,
email: candeaconstantin@yahoo.com
MATEIANU CONSTANTIN-VIOREL
Birou de mediator – Bdul Republicii, nr 130, bl
210, ap 3, Ploieşti, jud. Prahova
Tel: 0727.311.753,
email: macovimediator@yahoo.com
IONESCU VALENTINA
Birou de mediator – Str. Banatului, nr 2, bl 36D, et
1, ap 5, Ploieşti, jud. Prahova
Tel: 0723.374.099, email: valenisro@yahoo.com
MANTA LOREDANA
Birou de mediator – Str. Crinului, nr.7, Băicoi, jud.
Prahova
Tel: 0723796990, email:lori_manta@yahoo.com
MARIN FLORENTINA
Birou de mediator – Str. Mihail Eminescu, nr
6, bl 6, ap 3, Cîmpina, jud. Prahova, Tel. fix:
0244.348.277, Tel. mobil: 0726.229.730,
email: flory_67@yahoo.com fax: 0244.348.277
BELU MAGDO MONA LISA
Birou de mediator – Str. Gheorghe Doja, nr 30, et
8, ap 20, Ploieşti, jud. Prahova
Tel. fix: 0244.554.772, Tel: 0726.264.784
GREAB CRISTINA-VERONICA
Birou de mediator-Sat Poienarii Burchii, nr 532,
Com. Poienarii Burchii, jud.Prahova
Tel.fix: 0244.486.603, Tel. mobil: 0766.454.668;
fax: 0244.486.603
email:cristinagreab_mediator@yahoo.com
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LUCA ADINA
Birou de mediator – Str. Zola Emile, nr 4, bl.I, sc.A,
ap. 4, Ploieşti, jud. Prahova, Tel. fix: 0244.524.196,
Tel. mobil: 0721.129.296,
email: adinavasileluca@yahoo.com
STĂNICĂ GABRIELA
Birou de mediator-Str. Abrud, nr.8, Ploieşti, jud.
Prahova
Tel: 0723.703.732, email: gabrielasus@yahoo.com
CAISÎN LEONIDA
Birou de mediator – Str. Aurel Vlaicu, nr. 16A,
Ploieşti, jud. Prahova
Tel: 0723.259.896,
email: hormigonsrl@yahoo.com
CIMUKA FLORENTINA-DANIELA
Birou de mediator-Str. Vitejilor, nr. 5, bl. 108B, sc.B,
et.3, ap.31, Ploieşti, jud. Prahova
Tel:0723-691.980,
email: florentina_cimuka@yahoo.com
Fax: 0244-513.881
ALEXANDRU BUDIN
Birou de mediator-Str. Constantin Brezeanu, nr 1B,
bl 23B, et 1, ap 7, Ploieşti, jud. Prahova
Tel: 0722.967.788,
email: alexandru.budin@yahoo.com
IONIȚĂ FLORIN–VASILE
Birou de mediator
Sediul profesional principal: Sat Blejoi, nr. 33,
Com. Blejoi, jud. Prahova
Sedii profesionale secundare: Str. Emile Zola, bl.A,
et.3, ap.8, Ploieşti, jud. Prahova
Tel: 0723244305, email: florin.ionita2@yahoo.
com, Fax: 0344.818.767
COCIU-ANGHEL ION
Birou de mediator - str. C-tin Brezeanu, nr.4, bl.
C3, sc. C, parter, ap 31, Ploieşti, jud. Prahova, Tel:
0740.894.161, email: edamgroup@yahoo.com,
fax: 0244.521.688
ANDREESCU MARIUS
Birou de mediator-Str. Domnişori, nr. 10, bl. 8F, ap.
3, Ploieşti, jud. Prahova, Tel. 0724.244.118,
email: marius.mediere@yahoo.com
RADU P. AURELIAN
Birou de mediator – Str.Grădinari, nr.20, bl.32,
sc.A, ap.2, Ploiesti, jud.Prahova, tel.0730073007,
email: medierea.eu@gmail.com
ȘERBAN NICOLAE COSTIN
Birou de mediator, sat Baba Ana nr.120, bl.1, sc.1,
et.1, ap.3, comuna Baba Ana, tel.0723558845
TUDOSE VALENTINA IOANA
Birou de mediatori asociaţi-Str. G-ral Traian
Moşoiu, nr 2, bl Tolstoi, sc D, ap 19, Ploieşti, jud.
Prahova, Tel. 0722.684.495,
email: valioanatudose@yahoo.com
RADU VALENTINA TAMARA
Birou de mediator, Sat Poienele Com. Predeal
Sărari, nr.145, jud.Prahova, Tel.fix: 0244.287.203,
Tel. mobil: 0728303745,
email: tanasatamara@yahoo.com

ISTRATE CECILIA MAGDALENA
Birou de mediator, str.Mărăsesti nr.148, Ploiesti,
jud.Prahova, Tel. 0723622348,
email: ceciliamagdalena.istrate@yahoo.com
NUȚULESCU MARIANA
Birou de mediator, Calea Doftanei nr.13, bl. 20S,
sc.B, et.3, ap.14, Câmpina, jud.Prahova, Tel.
0727376509,
email: biroumediatornutulescu@yahoo.ro
CHIRU FLORENTIN
Birou de mediator, str. Frăsinet nr. 12, bl.4E,
sc.A, et. 3, ap. 12, Ploiesti, jud. Prahova, Tel.
0733029873,
email: mediere.florentin@gmail.com
MUȘAT ROXANA-ANDREEA
Tel. 0244331300/0729942406
email: andreea_musat@yahoo.com
IN CURS DE AUTORIZARE
ANGHELI CĂTĂLIN-ADRIAN
Birou de mediator
Sat Strejnicu nr.783, Com. Tîrgşoru Vechi, jud.
Prahova
Tel .0723772380, Fax. 0372336065,
e-mail: angheli.mediator@yahoo.ro
DUMITRESCU DENISA
Tel.0722442675 / 0244592063
email: denisad68@yahoo.com
IN CURS DE AUTORIZARE
CAISÎN ELENA
Tel. 0724208440 / email: xaisinirene@yahoo.com
IN CURS DE AUTORIZARE
VOINEA CONSTANTIN
Tel.0748129688 /email:kostin_voinea@yahoo.ro
IN CURS DE AUTORIZARE
APOSTOL I. ALEXANDRU
Birou de mediator
Sat Urleta, Com. Bănești, str. Oncești, nr. 680 A,
Jud. Prahova
Tel.0744335186/0244352018,
email: sandy_apo@yahoo.com
DINU MIRCEA
Birou de mediator
Şoseaua Vestului nr.20, bl.101, sc.A, et.1, ap.4,
Ploieşti, jud. Prahova
Tel. 0721075221,
email: dinugh.mircea@yahoo.com
BĂJINARU CONSTANTIN
Birou de mediator
Str. Măgurii, nr. 6, bl.32, sc.B, et.2 , ap.22, Ploiești,
jud. Prahova
Tel.0729818440,
email: constantin.bajinaru@gmail.com
ȘENDROIU ION
Tel.0731291929
email: sendroiu_ioan@yahoo.com
IN CURS DE AUTORIZARE
NEGOIȚĂ NICULINA
Tel.0728791442
email nynanegoita@yahoo.com
IN CURS DE AUTORIZARE

BADEA GHEORGHE
Societate civilă profesională de mediatori Badea şi
Bahrim şi Terteş
Sediul profesional principal: Str. Păişului, nr. 7A,
sector 4, Bucureşti
Sedii profesionale secundare: Str. Popa Farcaş, nr.
24A, Ploiești, jud. Prahova
Tel. fix: 0344.107.166, Tel. mobil 0744486806,
email: ba_de57@yahoo.com
POPESCU-BORDENI MĂDĂLINA
Birou de mediator
Str. Alexandru Odobescu, nr.2, bl.29D, et.4, ap.15,
Ploieşti, jud. Prahova
Tel. 0722490109, email: iulianmadi@yahoo.com
RĂDULESCU DRAGOȘ LUCIAN
Birou de mediator
Str. Ştefan Greceanu nr.33, bl.L3, ap.7, Ploieşti,
jud. Prahova
Tel. 0728864832,
email: dragosradulescu@hotmail.com
POPESCU VIORICA
Tel. 0745159505,
email: equitas_notariat@yahoo.com
IN CURS DE AUTORIZARE
STANCIU AURELIAN
Tel. 0726251075,
email: stanciuaurelian26@yahoo.com
IN CURS DE AUTORIZARE
ILIE MARIAN
Valea Călugărească, jud. Prahova
IN CURS DE AUTORIZARE
44. GORAN MIHAI
Birou de mediator
B-dul Carol I, nr.9, bl.P3, sc.B, parter, ap.4,
Câmpina, jud. Prahova
Tel: 0721.259.163,
email: goranmihai22@yahoo.com
COJOCARU VENERA VALENTINA
Tel. 0723313107,
email: venera_valentina@yahoo.com
IN CURS DE AUTORIZARE
BELCIN GABRIELA
Birou de mediator
Str. Ion Maiorescu, bl 33S1, et 5, apfn. – varianta
5C, Ploieşti, jud. Prahova. Tel: 0745.181.444 ;
0729.169.699, Fax: 0244.510.473
email: evolexoffice@yahoo.com,
PETCU VIORICA
Birou de mediator
Str. Splaiului, nr 26, bl 34R2, ap 2, Ploieşti, jud.
Prahova
Tel. fix: 0244.513.366, Tel. mobil: 0744.330.820,
Fax: 0244.513.366
email: cabav.petcu@gmail.com
CIOBANU MARIA ANDREEA
Birou de mediator
Str. Ion Maiorescu, nr 14, bl 33N2, et 2, ap 5,
Ploieşti, jud. Prahova
Tel. fix: 0244.432.417, Tel. mobil: 0729.150.497,
Fax: 0244.513.366
email: andreeamail2003@yahoo.com

10,00 lei

