mediation, technique and art » april 2013

Nr. 31 • APRILIE 2013
Anul 3 • Nr. 7

CONSTANTIN ASOFRONIE
» Radiografia unui cincinal de mediere în România
» X-ray of Five-year Mediation in Romania
» De ce funcţionează medierea
» Why Mediation Works
» Medierea în conflictele B2B...
» Mediation in B2B Conflicts...
» Medierea și sistemul de justiție
» Mediation and the Civil Justice

4
11
13
17

Mediator, Presedinte Asociaţia Mediatorilor Galaţi
Mediator, President Association of Mediators Galati

» Avantajele informarii obligatorii
» Advantages of Mandatory Information
» Medierea în litigiile comerciale
» Mediation in Commercial Litigation
» Medierea în Uniunea Europeană
» Mediation in The European Union
» Cum am devenit mediator
» How I Became a Mediator

25
26
27
30

1

Bucureşti, str. Delea Veche, nr. 35, sector 2, cod 024101, România

mediation, technique and art » april 2013

cuprins

contents

Radiografia unui cincinal de mediere în România������������������� 4

X-ray of five-year mediation in Romania���������������������������������� 4

Medierea – profesie, ocupaţie sau domeniu de Activitate?������5

Mediation – profession, occupation or field of activity?������5

Congresul al VII-lea al Uniunii Centrelor de Mediere din
Romania „10 ani de mediere”������������������������������������������������������� 6

The 7th Congress of the Union of Mediation Centers in
Romania “10 years of mediation”����������������������������������������������� 6

Alteta Sa Regala Principele Nicolae al Romaniei va participa
la deschiderea lucrarilor Congresului al VII-lea al Uniunii
Centrelor de Mediere din Romania „10 ani de mediere”��������������7

His Royal Highness Prince Nicholas of Romania will attend
the openings of the 7th Congress of the Union of Mediation
Centers in Romania “10 years of mediation”�����������������������������7

Centrul Regional de Mediere Muntenia Sud. Despre noi�����������7

Regional Mediation Center Muntenia South. about us ������������7

Un pas înainte pentru consumatorii din UE: Întrebări și
răspunsuri privind soluționarea alternativă a litigiilor și
soluționarea online a litigiilor���������������������������������������������� 8
Discursul Ambasadorului RomÂniei la Londra, dl. Ion Jinga10
De ce funcţionează medierea: rolul mediatorului����������������� 11

A step forward for EU consumers: Questions & answers
on Alternative Dispute Resolution and Online Dispute
Resolution������������������������������������������������������������������������������������ 8
The speech of Mr. Ion Jinga, Ambassador of Romania to U.K��10
Why mediation works: the role of the mediator�������������������� 11

Medierea in conflictele B2B, B2C si conflictele familiale�����13

Mediation in B2C, B2B and family conflicts�����������������������������13

Medierea și sistemul de justiție civilă în Marea Britanie����� 17

Mediation and the Civil Justice System in the UK�������������������� 17

Medierea facilitativă vs. evaluativă vs. transformativă�����22

Facilitative vs. Evaluative vs. Transformative mediation����22

Medierea transfrontalieră în materie civilă şi Comercială 24

Cross-border mediation in civil and commercial matters���24

Avantajele informarii obligatorii�������������������������������������������25

Advantages of mandatory information�����������������������������������25

Medierea in litigiile comerciale����������������������������������������������26

Mediation in commercial litigation����������������������������������������26

Medierea în Uniunea Europeană������������������������������������������������ 27

MEDIATION IN THE EUROPEAN UNION���������������������������������������������� 27

PREGĂTIREA CONTINUĂ A MEDIATORILOR GĂLĂŢENI�����������������������28

Continuous training of galaţi mediators������������������������������28

Cum am devenit mediator…������������������������������������������������������� 30

How I became a mediator…�������������������������������������������������������� 30

Medierea concept – medierea concret�������������������������������������� 31

Mediation concept – mediation concrete�������������������������������� 31

Medierea – un mare pas pentru noi, pentru justiţie şi
reconciliere naţională��������������������������������������������������������������32

MEDIATION – A GREAT STEP FOR US, FOR JUSTICE AND NATIONAL
RECONCILIATION����������������������������������������������������������������������������32

„Ghidului Mediatorului Profesionist. Mediere si Conflict” (ed.
rev.)���������������������������������������������������������������������������������������������� 37
COLECţIA FMMM.RO������������������������������������������������������������������������38

„The Guidebook of a Professional Mediator. Mediation and
Conflict” (revised edition)������������������������������������������������������� 37
THE COLLECTION FMMM.RO�������������������������������������������������������������38

Constantin Asofronie

Constantin Asofronie

Mugur Bogdan Mitroi

Mugur Bogdan Mitroi

Popescu Dumitru Dan

Timothy Carlisle

Anda Pausan, Rodica Cociu-Anghel

Jeremy Tagg

Spenser Hilliard

Aurora Cirlig

Florentina Stanescu
Ene Petre

Laurenţiu-Georgian Dumbravă

Constantin Asofronie
Mihai Stanescu

Radu, Şerbănescu, Stanciu şi Stoian

Vargan Vasile, Coca Ion

Constantin Asofronie
Constantin Asofronie

Mugur Bogdan Mitroi

Mugur Bogdan Mitroi

Popescu Dumitru Dan

Timothy Carlisle

Anda Pausan, Rodica Cociu-Anghel

Jeremy Tagg

Spenser Hilliard

Aurora Cirlig

Florentina Stanescu
Ene Petre

Laurenţiu-Georgian Dumbravă

Constantin Asofronie
Mihai Stanescu

Radu, Şerbănescu, Stanciu şi Stoian

Vargan Vasile, Coca Ion

www.MediereaTehnicaSiArta.ro | www.PortalMediere.ro | www.MediereTV.ro

Colectivul de redacţie:

Mugur Mitroi – coordonator, Mădălina Calcan – redactor şef
Lucia Ana Maria Zaharia – magistrat, coordonator secţiunea „Magistraţii despre mediere”
Elena Necula – traducător
Valentin Rădulescu – layout şi tehnoredactare
Tipar: Euro Print Company S.R.L. Buzău | 0338.101.253 | europrint2006@yahoo.com
S.C. FMMM S.R.L.

3

medierea, tehnică şi artă » aprilie 2013

Radiografia unui cincinal
de mediere în România

P

4

entru unii ca mine, descoperirea
medierii, principiilor şi procedurilor de aplicare ale acesteia ne-au
stârnit interesul, ne-au făcut ne apropiem de formatori ca să ne aprofundăm
cunoştinţele, să ne perfecţionăm tehnicile de comunicare, negociere şi asistare
a părţilor în găsirea unei soluţii adecvate
pe cale amiabilă la litigiul dintre ele şi în
final ne-a cucerit după satisfacţia reuşitei
în primele cazuri de mediere finalizate.
Acest lucru ne-a făcut să perseverăm,
să ieşim în lume pentru promovare, să
ne asociem pentru a colabora cât mai
bine între noi şi cu diverse instituţii sau
alţi profesionişti, cu mass-media, să
convingem cetăţenii că medierea este
viabilă, eficientă şi de dorit în comparaţie cu justiţia birocratică, cu termenele
sale nesfârşite, jena discutării în public
a problemelor personale, cheltuielile cu
probele, asistenţa avocaţilor, deplasările
şi sentinţele imprevizibile încă.
Mulţi s-au lăsat vrăjiţi de formatori şi
predicatori interesaţi, şi-au lăsat serviciile,
şi-au vândut bunuri şi au deschis birouri în
buricul târgului, au plătit publicitate grea,
s-au plimbat la multe evenimente ca să îşi
facă imagine şi relaţii, dar numai cei lipsiţi
de scrupule şi-au atras forţat clientela şi
au recuperat cheltuielile ca într-o nouă
afacere veroasă de care să profite, majoritatea însă au apucat doar câteva cazuri
în ani de zile şi s-au retras pe margine
suspendându-şi activitatea şi căutându-şi
alte surse de venit. Realişti din fire şi circumspecţi, unii nu ne-am făcut totuşi speranţe deşarte, că după ceva timp va curge
lapte şi miere, că toţi se vor uita la mediatori ca la messia şi vor invada birourile
să-i salvăm de la conflicte, că medierea
va deveni panaceu universal la toate situaţiile litigioase, că celelalte profesii se vor
da la o parte facându-ne cadou cazurile
lor, că instanţele, poliţia şi parchetele vor
ordona părţilor să facă marş forţat spre
mediatori, punându-şi în pericol cariera,
veniturile şi siguranţa unor funcţii publice.
Din acel moment am început să privesc în jur şi să cercetez mai bine cine
suntem noi mediatorii, ce vrem, cum ne
văd alţii şi cum s-ar putea îmbunătăţi legislaţia după ce i-am intuit slăbiciunile şi
eficienţa scăzută. M-am apropiat de cei
care s-au plasat pe linia întâia a promovării medierii şi a încercării de îmbunătăţire a cadrului legal de folosire a acestei
proceduri, venind cu observaţii, critici,
dar şi cu propuneri şi soluţii realiste, astfel încât treptat să ajungă şi în România
o alternativă reală şi atractivă la justiţie.
Chiar dacă nu întotdeauna am fost ascultat ori nu am avut cea mai bună idee la
orice, insist şi îmi exprim speranţa că cei
care vor binele profesiei vor lăsa orgoliile
şi interesele publicitare ori oneroase la o
parte şi cu perseverenţă, lobby adecvat,
explicaţii şi campanii publice vom reuşi. Atunci mi-am dat seama că nu ajung
câteva persoane să lase la o parte prac-

tica şi propriile interese şi să se sacrifice
pe câmpul de bătaie cu obstacolele din
calea medierii şi am lansat dezbaterea
privind organizarea unui corp profesional existent doar cu numele până acum,
susţinând că eforturile izolate, oricât de
bine intenţionate, nu pot asigura consolidarea şi succesul acestei profesii. Şi am
constatat că nici aici nu suntem uniţi şi
din eterogenitatea provenienţei mediatorilor este greu să realizezi voluntar
corpul profesional al mediatorilor, fiind
nevoie de măsuri de organizare prin lege
şi un statut aprobat de mediatori.
La această dată sunt peste 5000 de
mediatori autorizaţi din care poate vreo
3000 activi din motive obiective: slaba
recomandare a medierii de către judecători, procurori, poliţişti şi conducătorii
altor entităţi publice sau private, promovarea satisfăcătoare a medierii lăsate mai

mult la iniţiativa unor asociaţii şi unor
mediatori mai activi, lipsa unor măsuri
de coerciţie în cazul neprezentării la procedura prealabilă de informare înainte
de deschiderea unei acţiuni în judecată.
Furnizorii de servicii de formare sunt preocupaţi mai mult de formarea iniţială şi
scot pe bandă zeci de serii de mediatori
pe an, fără o corespondenţă
cu cererea pieţii, au apărut
deja şi furnizori-pirat neautorizaţi de Consiliul de mediere,
de formarea continuă puţin
reglementată se preocupă
izolat şi rar unele asociaţii,
conducerea centrală a profesiei nu a avut întotdeauna în
compunere persoane care să
fie alese democratic, transparent, după competenţe manageriale
şi profesionale.
Dacă numărul cazurilor de mediere este încă scăzut, ar fi bine să nu mai
pierdem timpul şi avântul de la cursul de
iniţiere şi să facem paşii propuşi de cele
3 asociaţii iniţiatoare a proiectului de statut şi să mergem în paralel cu propuneri
legislative pentru organizarea teritorială
şi naţională a corpului profesional, care
să aleagă nucleul de forţă şi atitudine ce
poate atinge obiectivele oricărei profesii.

■
Constantin Asofronie
Mediator, Galaţi
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X-ray of five-year
mediation in Romania

or some people like me, discovering mediation, its principles and
procedures of application has
sparked our interest, has made us approach the trainers to deepen our knowledge, to improve our techniques of communication, negotiation and assist the
parties in finding an amicably proper solution to the dispute between them and
ultimately it conquered us through the
satisfaction given by the first successful
mediation cases completed. This made
us persevere, go out into the world to
promote ourselves, enter associations to
better collaborate with each other and
with different other institutions or professionals, with media, convince citizens
that mediation is viable, efficient and desirable in comparison with bureaucratic
justice, with its endless hearings, public
embarrassment in discussing personal

problems, evidence spending, legal assistance, unpredictable sentences.
Many were left charmed by trainers
and preachers interested, left their jobs,
sold their assets and opened offices in
the heart of the city, paid for heavy advertising, attended many events to popularize their image and make connections
but only those unscrupulous
have forcedly attracted their
clientele and recovered expenses just like in any other
racketeering business. The
majority, however, only managed to have a few cases in
years and suspended their
activity, looking for other
sources of income. Realistic and cautious by nature,
some of us have not made false hope,
thinking that after some time there will
be flowing with milk and honey, that
everyone will see mediators as a sort of
messiah and will invade our offices to
save them from conflict, that mediation
will become the universal remedy to all
contentious situations, that other professions will sidestep offering us their cases,
that the courts, the police and prosecutor will order the parties to go to mediation in forced march, jeopardizing their
career, income and safety of public jobs.
From that moment on, I started to
look around and better study who we
are, the mediators, what we want, how

others see us and how legislation could
improve given that I sensed its weakness
and low efficiency. I joined those in the
forefront of promoting mediation and
attempted to improve the legal framework for the use of this procedure, coming up with comments, criticisms, but
also with realistic proposals and solutions so that mediation could gradually
become a real and attractive alternative
to justice in Romania. Even though I was
not always heard or did not have the
best idea at all, I insisted and expressed
my hope that those who want the best
for our profession will leave egos and
personal interests aside, and by means of
perseverant promotion, appropriate lobby, explanations and public campaigns
we will succeed. Then I realized that it’s
not enough only for some people to put
aside their own interests and sacrifice
on the mediation battlefield filled with
obstacles and we launched the debate
on the organization of a professional
body, which only existed in name so far,
claiming that isolated efforts, regardless
of how well intentioned they are, cannot ensure the consolidation and success of the profession. And I also found
that even here we are not united and it
is hard to achieve professional body of
mediators voluntarily, given the heterogeneity of mediators’ origin, as there is
need for organizational measures by law
and a statute approved by mediators.
Currently, there are over 5000 authorized mediators, of which around 3000
active out of objective reasons: poor recommendation of mediation by judges,
prosecutors, police officers and leaders of
other public and private entities, satisfactory promotion of mediation left to the initiative of associations or more active mediators, lack of coercion measures for failure
to attend the prior information procedure
before opening an action in court. Training
providers are more concerned with initial
training and graduate series of mediators
per year, without correlation with market
demand, there have even emerged pirate
providers, unauthorized by the Mediation
Council. The continuous training concerns
few isolated and rare associations, the
central leadership of the profession was
not always composed of persons elected
democratically, transparently, according
to their managerial and professional skills.
If the number of mediation cases is
still low, it would be better not to waste
time and enthusiasm from the start and
take the steps proposed by the 3 associations initiating the statute draft and go in
parallel with legislative proposals for territorial and national organization of the
professional body, to choose the core of
strength and attitude that can achieve
the goals of any profession.
■
Constantin Asofronie
Mediator, Galaţi
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Medierea – profesie, ocupaţie
sau domeniu de activitate?

M

edierea este instituită printr-o
lege specială, de sine stătătoare, legea nr. 192/2006, care
stabileşte şi modul de exercitare a profesiei de mediator, respectiv la capitolul
2 dobândirea, suspendarea şi încetarea
calităţii de mediator, la capitolul 3 organizarea şi exercitarea activităţii mediatorilor, iar la capitolul 4 drepturile şi
obligaţiile mediatorului. Există mereu un
balans în exprimare între profesie – calitate – activitate de mediator, ceea ce
adus probabil şi la exprimări confuze şi
definiri a unor domenii de mediere care
nu respectă reglementările din această
lege, aşa cum nu se întâmplă la nici o altă
profesie liberală cu o mai veche sau mai
nouă istorie.
Neacoperirea întregii game de atribuţii şi neluarea unei atitudini ferme de
către Consiliul de mediere, organismul
autonom cu personalitate juridică, de
interes public cu rol de reglementare,
autorizare şi control al activităţii mediatorilor, a dus la includerea în Clasificaţia
Ocupaţiilor din România – C.O.R. pe lângă ocupaţia de mediator cod 243202,
nivelul de instruire: 4 (studii superioare),
în Grupa Majoră 2 – Specialişti în diverse domenii de activitate, Grupa de bază
2432 Specialişti în relaţii publice, a altor
ocupaţii care nu au prea multe în comun
cu medierea din legea 192/2006. Este
vorba de ocupaţiile de mediator şcolar,
social, sanitar asupra cărora am atras
atenţia şi eu în perioada de consultare
publică, dar reacţia consiliului a fost prea
firavă, episodică şi ineficientă. Astfel că
aceste ocupaţii derivate apar în Ordinul
MMFPS 177/2012, respectiv Ordinul INS
81/2012 de modificare a COR, publicate
în M.Of.R. nr. 128 din 22/02/2012 şi Anexa la Ordinul MMFPS nr. 1.832/2011 privind aprobarea COR – nivel de ocupaţie
(sase caractere), publicat în M.Of.R., P I,
Nr. 561/08.08.2011, în temeiul prevederilor art. 2 din Hotărârea Guvernului nr.
1.352/2010 privind aprobarea structurii
Clasificării ocupaţiilor din România — nivel grupă de bază şi conform Clasificării
Internaţionale Standard a Ocupaţiilor —
ISCO 08.
• În Grupa majoră 2, Subgrupa majoră
23 – Specialişti în învăţamânt, Grupa
de bază 2359 Specialişti în învăţamânt
neclasificaţi în grupele de baza anterioare, apare ocupaţia de Mediator
şcolar, cod 235911, nivelul de instruire: 4 (studii superioare), care nu
are atribuţii specifice de mediere conform legii 192/2006, ci de armonizare
a relaţionării interne din sistemul de
învăţământ şi atragerea tineretului
spre studii.
• În Grupa majoră 5 – Lucrători în domeniul serviciilor, Subgrupa majoră
53 – Personal de îngrijire, Grupa de
bază: 5329 Personal de îngrijire în domeniul sănătăţii neclasificat în grupele de bază anterioare, apare ocupaţia

de Mediator sanitar, cod 532901,
nivelul de instruire: 2 (studii medii), cu
atribuţii de informare sanitară şi intermediere a asistenţei în comunităţile
rurale în special, fără a avea atribuţii
specifice de mediere conform legii
192/2006 şi nici studii superioare.
• În aceeaşi Grupă majoră 5, la aceeaşi
Grupă de bază 5329 Personal de îngrijire, apare ocupaţia de Mediator social, cod 532902, nivelul de instruire: 2
(studii medii), cu atribuţii nespecifice
legii medierii 192/2006, respectiv de
ameliorare a situatiei sociale a persoanelor, grupurilor şi comunităţilor
defavorizate şi de facilitare a relaţiilor
în cadrul triadei individ – familie – comunitate.
Ce trebuie făcut de către corpul
profesional şi organismul de conducere
executiv la nivel naţional – Consiliul de
mediere?
• este necesară corectarea în primul
rând a plasării ocupaţiei de mediator
în locul poziţiei din Grupa de bază
2432 – Specialişti în relaţii publice,
în Grupa minoră 263 – Specialişti în
domeniul social şi religios, într-o nouă
Grupă de bază 2637 – Mediatori, separată de celelalte sociale.
• în Grupa de bază Mediator 2637 – Mediatori astfel creată, trebuie înscrise
ocupaţii din domeniile de bază ale
profesiei de mediator: Mediator social 263701, Mediator financiar–bancar,
Mediator familial, Mediator de malpraxis, Mediator în domeniul civil, Mediator în domeniul penal, Mediator în
domeniul administrativ, etc.
• trebuie discutat cu specialiştii de la
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Ministerul Sănătăţii Publice
şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului, pentru înlocuirea termenului de „mediator” cu acela
de „asistent” şcolar, social şi sanitar,
potrivit grupei respective şi faptului
că nu are legătură cu atribuţiile de
mediere din Legea nr. 192/2006, după
care să se dea un ordin de modificare
de către MMFPS şi INS, pentru corectarea actualei denumiri.
Trebuie combătută şi încercările de
reglementare a medierii ca domeniu
de activitate al altor profesii liberale
consacrate – avocat, notar, consilier juridic ori a profesiei de magistrat. Deja este
inclusă medierea ca domeniu de activitate a profesiei de avocat în art. 3 lit. f) din
Legea nr. 51 din 7 iunie 1995 republicată
pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat. La proiectul de lege privind înfiinţarea Tribunalelor specializate
pentru conflictele de muncă şi asigurări
sociale, a fost necesară intervenţia mai
multor asociaţii profesionale şi mediatori,
după care Consiliul de mediere a transmis CSM şi Ministerului Justiţiei un punct
de vedere negativ, la care în 13.12.2012,
plenul CSM a dat aviz negativ propune-

Mediation – profession,
occupation or field of activity?

M

ediation is established by
a special independent law,
192/2006, which also sets how
mediator profession is exercised, namely
Chapter 2 on acquiring, suspending and
termination of mediator quality, Chapter 3 on organization and exercising the
mediators’ activity, and Chapter 4 on the
rights and obligations of the mediator.
There is always a balance in the speech
between the profession – quality – mediator activity, which probably brought
the confused expressions and definition
of some areas of mediation that do not
comply with the regulations of this law,
as it does not happen to any other free
profession with an older or newer history.
Failing to cover the full range of duties and failure to take a firm stand by the
Mediation Council, an autonomous body
with legal personality, of public interest
with a role of regulation, authorization
and control of the mediators’ activity,
led to the inclusion in the Classification
of Occupations in Romania – COR, apart
from the mediator job code 243 202,
education level 4 (higher education), in
Major Group 2 – Experts in various fields
of activity, Basic group 2432 public relations specialists, of other jobs that do not
have much in common with mediation
regulated by Law 192/2006. We are talking about the school, social, health mediator occupation, on which I have drawn
attention in the public consultation period, but the Council’s reaction was too
shy, episodic and ineffective. Therefore,
these derivate occupations appear in
MMFPS Order 177/2012, respectively INS
Order 81/2012 amending COR published
in M.Of.R. No. 128 of 22/02/2012 and Annex to the MMFPS Order no. 1.832/2011
approving COR – occupation level (six
characters), published in M.Of.R., PI, no.
561/08.08.2011, pursuant to Art. 2 of the
Government Decision no. 1.352/2010
regarding the structure of Classification
of Occupations in Romania – the level
of the basic group and according to the
International Standard Classification of
Occupations – ISCO 08
• In major group 2, major subgroup
23 – Specialists in Education, Basic
Group 2359 Education Specialists
not grouped in previous basic groups,
there appears the school mediator,
code 235911 level of education: 4 (higher education), who does not have
specific tasks under mediation law
192/2006, but has tasks to harmonize internal networking in education
system and to attract youth to study.
• In major group 5 – Workers in services
area, major subgroup 53 – Care personnel, basic group: 5329 health personnel not grouped in previous basic
groups, there appears the health mediator occupation, code 532901, level
of education: 2 (secondary education),

responsible for health information
and intermediation of assistance
particularly in rural communities, without the specific tasks of mediation
according to law 192/2006 or higher
education.
• In the same major group 5, in the
same basic group of 5329 Care personnel, there appears the social mediator occupation, code 532902, level
of education: 2 (secondary education),
with tasks nonspecific to mediation
law 192/2006, namely to improve the
social situation of people, groups and
disadvantaged communities and facilitate relationships in the triad individual – family – community.
What should be done by the professional body and the executive leading body
at national level – Mediation Council?
• first of all, there needs to be corrected
the placing of mediator occupation
in basic Group 2432 – Specialists in
public relations, in minor Group 263 –
specialists in social and religious field,
creating a new basic Group 2637 – Mediators, separated from the social ones.
• The basic group Mediator 2637 – Mediators thus created shall include
occupations in the core areas of the
mediator profession: social mediator
263701, banking mediator, family mediator, malpractice mediator, mediator
in civil area, mediator in criminal area,
mediator in administrative area etc.
• discussions need to be held with the
experts from the Ministry of Labor,
Family and Social Protection, Ministry of Public Health and the Ministry
of Education, Youth and Sports, to
replace the term „mediator” with that
of school, social and health „assistant”,
explaining them that they have no
mediation tasks according to Law.
192/2006, afterwards an order amending the current name should be given by MMFPS and INS.
There also needs to be fought the
regulatory attempts to set mediation
as a field of activity of other recognized
free professions – lawyers, notaries, legal counsel or the magistrate profession.
Mediation is already included in the field
of activity of the legal profession in art.
3 letter. f) of Law no. 51 of June 7 1995,
republished for the organization and
practice of lawyer profession.
Concerning the draft law on the establishment of specialized courts for labor
disputes and social security, there was
necessary the intervention of several
professional associations of mediators,
then the Mediation Council sent CSM
and the Ministry of Justice a negative
point of view, to which in 13.12.2012,
the CSM plenum gave negative opinion
on that legislative proposal. Regarding
other free professions that would try
to enroll mediation as a field of activity,
it is mandatory the requirement that

5
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rii legislative respective. Referitor la alte
profesii liberale care ar încerca să-şi înscrie medierea ca domeniu de activitate,
este obligatorie prevederea ca respectivii profesionişti să practice mediere numai în condiţiile legii nr. 192/2006, care
de alfel prevede acum destul de clar la
art. 75: „Avocaţii, notarii publici, precum
şi membrii altor profesii liberale, care
dobândesc calitatea de mediator potrivit
prevederilor prezentei legi, pot desfăşura activitatea de mediere la sediul unde
îşi exercită activitatea de bază.”
În aceste condiţii, este cazul să concluzionăm că medierea este o profesie
de sine-stătătoare, reglementată prin
lege specială, profesie în cadrul căreia
sunt posibile diverse ocupaţii pe principalele direcţii de specializare a mediatorilor şi că membrii altor profesii liberale

Î
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pot desfăşura activităţi de mediere numai dacă în legea lor de organizare şi
funcţionare este prevăzută medierea ca
domeniu de activitate şi dacă profesioniştii respectivi sunt autorizaţi şi practică
medierea potrivit legii nr. 192/2006.
Mediatorii şi organismele de conducere ale corpul profesional trebuie să acţioneze uniţi şi hotărâţi pentru apărarea
existenţei profesiei de mediator, a drepturilor şi intereselor mediatorilor, odată
cu îmbunătăţirea, consolidarea şi armonizarea legislaţiei specifice cu legislaţia
Uniunii Europene şi a altor ţări în care
medierea este consacrată a modalitate
de soluţionare alternativă, pe cale amiabilă, a conflictelor.
■
Constantin Asofronie
Mediator, Galaţi

those professionals practice mediation
only under law no. 192/2006, which now
states quite clearly in art. 75: „Lawyers,
notaries public and members of other
free professions who acquire the status
of mediator under this law, can perform
the mediation work at the premises where they practice their core activity”.
In these circumstances, it is appropriate to conclude that mediation is a
stand-alone profession, regulated by
special law, a profession that allows various occupations according to the main
specialization of mediators and members of other professions may only conduct mediation if their law of organization and operation provides mediation as
a field of activity and if those professionals are licensed and practice mediation
according to law no. 192/2006.

Mediators and leading entities of
professional body must act united and
determined to defend the existence
of the mediator profession, mediators’
rights and interests, given the improvement, strengthening and harmonization
of specific legislation with EU and other
countries’ legislation, where mediation is
well settled as an alternative way to solve conflicts amicably.
■
Constantin Asofronie
Mediator, Galaţi
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The Union of Mediation Centers in Romania
www.ucmro.ro
March 26, 2013

Congresul al VII-lea
al Uniunii Centrelor de Mediere din Romania
„10 ani de mediere”

The 7th Congress
of the Union of Mediation Centers in Romania
“10 years of mediation”

ntre 17-19 mai 2013, va avea loc la
Sinaia al VII-lea Congres al Uniunii
Centrelor de Mediere din Romania
(U.C.M.R.) – federatia nationala infiintata
in 2005, ce reuneste asociatii profesionale ale mediatorilor din fiecare judet al
Romaniei.
La Congres sunt invitati mediatoriimembri ai U.C.M.R., detaliile privind locatia, ordinea de zi si inscrierea urmeaza
a fi publicate pe www.ucmro.ro si prin
newsletter-ul U.C.M.R. Pentru participare
nu se percepe nicio taxa, fiind insa necesara confirmarea prealabila a inregistrarii
la office@ucmro.ro.
Desfasurat sub denumirea “10 ani de
mediere”, Congresul va celebra inceputurile profesiei de mediator in Romania,
fondata prin proiectul initiat de Ambasada SUA, Ministerul Justitiei si Baroul Dolj.
Astfel, inca din mai 2003 a fost infiintat
Centrul-Pilot de Mediere din Craiova,
unde au fost pregatiti primii mediatori.
Incepand cu anul 2005, Centrul-pilot a
derulat programul national de formare a
mediatorilor cu sprijinul Centrului Cultural al Ambasadei SUA, Ministerului Justitiei si al barourilor din Romania. In acest fel,
s-au infiintat centre de mediere in fiecare
judet, care s-au constituit ulterior in Uniunea Centrelor de Mediere din Romania.
In prezent, Uniunea Centrelor de Mediere din Romania isi asuma rolul unui
instrument de pace sociala in cadrul comunitatii.
Astfel, numeroase programe de diseminare a informatiilor din domeniu au
fost dezvoltate, in scopul de a promova
avantajele medierii ca o modalitate de

a pune capăt conflictelor, atat pe plan
national, cat si european. Evenimente
speciale au avut loc in 2012-2013 in
Bruxelles (Belgia), in parteneriat cu Arthis – Maison Culturelle Belgo-Roumaine,
in Kerkyra (Grecia), in parteneriat cu Hellenic Mediation&Arbitration Centre si in
Londra (Marea Britanie), in parteneriat
cu Ambasada Romaniei si The British-Romanian Chamber of Commerce, in cadrul
unei campanii adresate comunitatilor romane din diaspora, dar si schimbului de
bune practici si know-how cu organizatiile ADR locale.
U.C.M.R., de asemenea, a militat pentru obtinerea recunoasterii sale ca o
structura nationala relevanta a rezolvarii
alternative a litigiilor. Anul 2011 a fost
puntea de plecare in stabilirea de parteneriate cu Institutul Diplomatic Roman si
Uniunea Camerelor Bilaterale de Comert
si Industrie din Romania.
In acelasi sens, U.C.M.R. si-a propus sa
sprijine pregatirea la un standard ridicat
a profesionistilor din cadrul organizatiilor membre, pentru a deveni un etalon
de calitate, iar profesionistii sa vada in
promovarea medierii o vocatie. Astfel,
mediatori din cadrul Uniunii au luat parte la cursuri de dezvoltare si au primit
certificari internationale de la organizatii
de renume din domeniu: The Lord Slynn
of Hadley European Law Foundation de
la Londra si Serviciul Federal Mediere si
de Conciliere, din Washington DC, Statele Unite ale Americii.
In Romania a intrat recent in vigoare
reglementarea privind informarea obligatorie cu privire la avantajele medierii

B

etween May 17 and 19, 2013, the
city of Sinaia will host the 7th
Congress of the Union of Mediation Centers in Romania (UCMR) – national federation founded in 2005, which
brings together associations of mediators from each county in Romania.
Invitees to the Congress are UCMR
mediator-members, details on location,
agenda and registration will be posted
on www.ucmro.ro and in the UCMR
newsletter. No registration fee will be
charged, only a prior confirmation of registration on office@ucmro.ro is needed.
With the motto “10 years of mediation”, the Congress will celebrate the beginning of the mediation profession in
Romania, founded through the project
initiated by the U.S. Embassy, the Ministry of Justice and the Dolj Bar. Thus,
there was founded in May 2003 the Pilot
Mediation Center in Craiova, where the
first mediators were trained. Starting
2005, the Pilot-Center has conducted the
national training program for mediators,
supported by the U.S. Embassy Cultural
Center, the Ministry of Justice and the
Bars in Romania. This is how mediation
centers were established in each county,
subsequently gathering into the Union
of Mediation Centers in Romania.
Currently, the Union of Mediation
Centers in Romania takes upon the role
of an instrument for social peace inside
community. Thus, many programs to disseminate information in the field have
been developed, with the goal to promote the benefits of mediation as a way
to end conflicts, both at national and

European level.
Special events were held in 20122013 in Brussels (Belgium), in partnership with Arthis – Maison culturelle
Belgo-Roumaine, in Kerkyra (Greece), in
partnership with the Hellenic Mediation
& Arbitration Centre and in London (UK),
in partnership with the Romanian Embassy and the British-Romanian Chamber of Commerce, as part of a campaign
dedicated to the Romanian diaspora
communities, and to the sharing of best
practices and know-how with local ADR
organizations.
UCMR also campaigned to achieve
its recognition as a relevant national
structure for alternative dispute resolution. Year 2011 was the starting point of
partnerships with the Romanian Diplomatic Institute and the Union of Bilateral
Chambers of Commerce and Industry of
Romania.
For the same purpose, U.C.M.R. intends to support the high standard preparation of professionals within member
organizations, to become a quality
benchmark and professionals to see promotion of mediation as a vocation. Thus,
the Union’s mediators attended development courses and received international
certifications from leading organizations
in the field: The Lord Slynn of Hadley European Law Foundation in London and
the Federal Mediation and Conciliation
Service in Washington DC, USA.
Romania has recently put into force
the legislation on mandatory information on the benefits of mediation in several areas, prior to resorting to court. In
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in mai multe domenii, anterior recurgerii
In acest fel, se confirma faptul ca prola instanta de judecata. In paralel, Parla- fesia de mediator a atins un statut stabil
mentul European si Comisia Europeana in societatea romaneasca si reprezinta o
au adoptat mai multe instrumente le- functie sociala esentiala.
■
gislative privind rezolvarea alternativă a
disputelor in domeniul economic, busiCu stimă,
ness-to-business, si al protectiei consuMugur Bogdan Mitroi
matorului, business-to-consumer.
Presedinte U.C.M.R.

parallel, the European Parliament and fession has reached a stable statute in
the European Commission have adopted the Romanian society and represents an
several legal instruments concerning the essential social function.
■
alternative dispute resolution in the economic, business-to-business, and conRespectfully,
sumer protection, business-to-consumer
Mugur Bogdan Mitroi
fields.
Chairman of U.C.M.R.
This confirms that the mediator pro-

Uniunea Centrelor de Mediere din Romania
www.ucmro.ro
10 Aprilie 2013

Union of Mediation Centers in Romania
www.ucmro.ro
10th of April 2013

Alteta Sa Regala Principele Nicolae al Romaniei va
participa la deschiderea lucrarilor Congresului al
VII-lea al Uniunii Centrelor de Mediere din Romania
„10 ani de mediere”

His Royal Highness Prince Nicholas of Romania will
attend the openings of the 7th Congress of the
Union of Mediation Centers in Romania
“10 years of mediation”

Î

ntre 17-19 mai 2013, va avea loc la
Sinaia al VII-lea Congres al Uniunii
Centrelor de Mediere din Romania
(U.C.M.R.) – federatia nationala infiintata
in 2005, ce reuneste asociatii profesionale ale mediatorilor din fiecare judet
al Romaniei. Desfasurat sub denumirea
“10 ani de mediere”, Congresul va celebra
inceputurile profesiei de mediator in
Romania, fondata prin proiectul initiat
in 2003 de Ambasada SUA, Ministerul
Justitiei si Baroul Dolj.
Medierea este cea mai noua profesie
cu valente juridice din Romania si, prin
practica ei, conduce la dezvoltarea increderii intre oameni si mentinerea pacii sociale. Acest lucru a fost recunoscut si de
Alteta Sa Regala Principesa Mostenitoare
Margareta a Romaniei, care anul trecut
ne-a onorat printr-un mesaj transmis
Congresului Uniunii.
Anul acesta, la festivitatile prilejuite
de Congresul aniversar a 10 ani de mediere in Romania, avem onoarea de a
anunta prezenta Altetei Sale Regale Principele Nicolae al Romaniei, demonstrand
si apropierea Familiei Regale a Romaniei

Caravana Medierii la Alexandria. Februarie 2013

de o modalitate eficienta si non-conflictuala de solutionare a disputelor.
La Congres sunt invitati exclusiv mediatori membri ai U.C.M.R. Detaliile privind locatia, ordinea de zi si inscrierea
sunt publicate pe www.ucmro.ro.
■
Cu stimă,
Mugur Bogdan Mitroi
Presedinte U.C.M.R.

Centrul Regional de Mediere
Muntenia Sud. Despre noi

Î

n cea de a doua jumătate a anului
2011, în contextul în care activitatea de mediere în România era
reglementată ca act de bază de Legea
192/2006, care stipula la art.2 alin.(1) doar
că ,,Dacă legea nu prevede altfel părţile,
persoane fizice sau persoane juridice pot
recurge la mediere în mod voluntar “ un
grup de 13 inimoşi şi entuziaşti absolvenţi ai cursurilor de formare iniţială ca
mediatori, organizate de Şcoala de Formare în Mediere Mugur Mitroi, au avut
iniţiataiva de a pune bazele unei asociaţii
profesionale în domeniul medierii.
Ignorând total superstiţia legată de

cifra 13, această iniţiativă a parcurs toate
etapele legale prevăzute de OG 26/2000
privind asociaţiile şi fundaţiile, începând
cu rezervarea denumirii la Ministerul Justiţiei în data de 30.11,2012 şi terminând
obţinerea personalităţii juridice şi înscrierea în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor
de la grefa Judecătoriei Alexandria, judeţul Teleorman în data de 10.05.2012.
A urmat apoi înscrierea în Registrul
Naţional al Organizaţiilor în Domeniul Medierii(secţiunea I ) la data de
25.06.2012, la nr.71, apoi afilierea la marea familie Uniunea Centrelor de Mediere din România în data de 14.07.2012.

B

etween May 17 and 19, 2013, the
city of Sinaia will host the 7th
Congress of the Union of Mediation Centers in Romania (UCMR) – national federation established in 2005, which
brings together professional associations
of mediators from each county of Romania. Under the motto “10 years of mediation”, the Congress will celebrate the
beginnings of the mediator profession

in Romania, founded through the project initiated in 2003 by the U.S. Embassy,
the Ministry of Justice and the Dolj Bar.
Mediation is the newest profession with
legal links in Romania and through its
practice, it leads to the development of
trust between people and preservation
of social peace. This was also admitted by
Her Royal Highness Margaret Crown Princess of Romania, who last year honored
us with a message sent for the Congress.
This year, the Congress festivities celebrating 10 years of mediation in Romania, will proudly enjoy the presence of
His Royal Highness Prince Nicholas of
Romania, which proves that the Royal
Family of Romania supports an efficient
and non-confrontational method for dispute resolution.
The invitees to the Congress are exclusively UCMR mediators. Details on
location, agenda and registration are
available on www.ucmro.ro.
■
Respectfully,
Mugur Bogdan Mitroi
Chairman of U.C.M.R.

Regional Mediation Center
Muntenia South. about us

I

n the second half of 2011, in the
context of mediation activity in
Romania being regulated by Law
192/2006, which only stipulated in Article 2 (1) that “if the law does not provide otherwise, parties, natural or legal
persons, can voluntarily use mediation”,
a hearty and enthusiastic group of 13
graduates from initial training courses
organized by the Mediation Training
School, had the initiative to set up a professional association in mediation.
Totally ignoring superstition over
number 13, this initiative met all the
legal steps under Ordinance 26/2000

on associations and foundations, starting with the name reservation from the
Ministry of Justice on 30.11.2012 and
ending with obtaining legal personality
and registration in the Registry of Associations and Foundations at the Registry
of Alexandria Court, Teleorman County
on 10.05.2012.
Then came the registration in the
National Register of Organizations in
Mediation (Section I) on 25.06.2012, at
no.71, then affiliation to the great family
of Union of Mediation Centers in Romania on 14.07.2012.
Tax registration code, opening a bank
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Obţinerea codului de înregistrare
fiscală, deschiderea contului bancar şi
amenajarea unui sediu adecvat, au venit
aproape de la sine, atribuţiile administrative fiind îndeplinite cu toată responsabilitatea de Consiliul Director al asociaţiei,
ales de Adunarea Generală a Asociaţiilor
încă din 02.04.2012.
Preşedinte – Popescu Dumitru Dan
Vicepreşedinte – Cristea Stelian
Secretar general – Vlad Elena
Consilier – Plopeanu Cristian Constantin
Consilier – Popescu Emanoil Valentin
Tot amintita Adunarea Generală a
Asociaţiilor a aprobat Actul Constitutiv şi
Statutul asociaţiei, potrivit cărora scopul
asociaţiei este:
• promovarea, sprijinirea şi studiul
practicii medierii;
• popularizarea medierii în judeţul Teleorman;
• aprofundarea şi înţelegerea procedurii de mediere;
• Pentru realizarea scopului său, asociaţia şi-a propus ca obiective principale:
• organizarea de seminarii de lucru
pentru perfecţionarea tehnicilor de
mediere;
• organizarea de conferinţe publice
pentru promovarea medierii;
• publicări de materiale specifice;
• publicitate;
• colaborări cu diverse organizaţii, organe ale administraţiei publice şi per-

Popescu Dumitru Dan
preşedinte CRMMS

account and arranging proper premises
came with the territory, administrative
tasks being performed with full responsibility by the Association’s Board of Directors, elected by the General Assembly
since 02.04.2012:
Chairman – Popescu Dumitru Dan
VicePresident – Cristea Stelian
Secretary general – Vlad Elena
Adviser – Plopeanu Cristian Constantin
Adviser – Popescu Emanoil Valentin
Also, the above mentioned General
Assembly approved the Constitutive Act
and the Statute of Association, according to which the Association’s goal is to:
• promote,
support and study
mediation practice;
• popularize mediation in Teleorman county;
• deepen and understand mediation;
To achieve its
goals, the Association’s main objectives are:
• organization of work seminars for improving mediation techniques;
• organization of public conferences to
promote mediation;
• publication of specific materials;
• advertising;

• collaboration with various organizations, government bodies and individuals;
• collaboration with other organizations and individuals at home and
abroad;
• attracting and accepting sponsorships and support from individuals
and legal entities;
• other activities related to justice and
mediation institution under the law.
Throughout this early stage, the Association’s members have enjoyed the help
and guidance from two leading figures
in the field of mediation in Romania, personalities that were also trainers in initial
courses: Mr. Dorin Bădulescu, Chairman
of the Mediation Council elected in January 2012 and Mr. Mitroi Mugur, Chairman
of the Union of Mediation Centers in
Romania.
Currently, in early 2013, in addition to
the 13 founding members, the Regional
Mediation Center Muntenia South has
seven more members, who will be
joined by others that are trained to become mediators after attending courses
organized by our Association, or some
other mediators still not members in
other professional association in mediation field.
■
Popescu Dumitru Dan
preşedinte CRMMS

Comisia Europeană
NOTĂ
Bruxelles, 12 martie 2013

European Commission
MEMO
Brussels, 12 March 2013

Un pas înainte pentru
consumatorii din UE: Întrebări
și răspunsuri privind
soluționarea alternativă a
litigiilor și soluționarea
online a litigiilor

A step forward for EU
consumers: Questions &
answers on Alternative
Dispute Resolution and
Online Dispute Resolution

I. INFORMAȚII DE BAZĂ
Ce este soluționarea
alternativă a litigiilor
(SAL) și soluționarea
online a litigiilor (SOL)?
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soane fizice;
• colaborarea cu alte organizaţii şi persoane din ţară şi din străinătate;
• atragerea şi acceptarea de sponsorizări şi susţinerea din partea unor persoane fizice şi juridice;
• alte activităţi ce ţin de instituţia justiţiei şi medierii în condiţiile legii.
Pe parcursul întregii acestei perioade
de început, membrii asociaţiei s-au bucurat de ajutorul şi îndrumarea a două
personalităţi marcante din domeniul
medierii din România, personalităţi care
au fost şi formatori care au susţinut cursurile de formare iniţială:dl. Bădulescu Dorin, ales preşedinte al
Consiliului de Mediere în ianuarie
2012 şi dl.Mitroi Mugur, preşedintele Uniunii Centrelor de Mediere
din România.
În prezent, la începutul anului
2013, pe lângă cei 13 membrii
fondatori, Centrul Regional de
Mediere Muntenia Sud, mai are
încă 7 membrii afiliaţi urmând
ca acestora să li se alăture şi alţii
care se formează sau se vor forma
ca mediatori în urma cursurilor
organizate de asociaţia noastră, sau alţi
mediatori încă neafiliaţi unei asociaţii
profesionale din domeniul medierii. ■

găsească o soluție.
Unele dintre aceste entități operează
integral online și se numesc entități de
soluționare online a litigiilor (SOL). Această modalitate poate ajuta la soluționarea
litigiilor legate de achizițiile online, în cazul în care consumatorul și comerciantul
se află la distanță unul de celălalt.
SAL și SOL sunt de obicei proceduri
ieftine, simple și rapide și, prin urmare,
sunt avantajoase atât pentru consumatori, cât și pentru comercianți, contribuind la evitarea cheltuielilor și a procedurilor în instanță.
SAL și SOL nu sunt servicii interne
pentru examinarea plângerilor clienților
gestionate de comercianți.

Soluționarea alternativă a litigiilor (SAL) îi ajută pe consumatori să
soluționeze litigii cu comercianții atunci
când se confruntă cu o problemă legată
de un produs sau un serviciu achiziționat,
de exemplu în cazul în care un comerciant refuză să repare un produs sau să
opereze o rambursare la care are dreptul
consumatorul.
Entitățile de SAL sunt entități extrajudiciare. Acestea implică o parte neutră
(de exemplu, un conciliator, un mediator,
avocatul poporului, o cameră de recurs De ce promovează Uniuetc.) care propune sau impune o soluție nea Europeană SAL și SOL?
Procedurile de SAL funcționale la nisau reunește părțile pentru a le ajuta să

I. THE BASICS
What is alternative
dispute resolution (ADR)
and online dispute
resolution (ODR)?

Alternative dispute resolution (ADR)
helps consumers resolve disputes with
traders when they have a problem with
a product or service that they bought e.g.
when a trader refuses to repair a product
or to make a refund to which a consumer
is entitled.
ADR entities are out-of-court (nonjudicial) entities. They involve a neutral
party (e.g. a conciliator, mediator, arbitrator, ombudsman, complaints board etc.)
who proposes or imposes a solution or
brings the parties together to help them
find a solution.
Some of these entities operate fully
online and are called online dispute resolution (ODR) entities. This can help sol-

ve disputes with online purchases, when
the consumer and the trader are located
far from each other.
ADR and ODR are usually low-cost,
simple and fast procedures and are
therefore beneficial to both consumers
and traders, who can avoid court costs
and procedures.
ADR and ODR are not internal customer complaint services ran by traders.
Why is the EU promoting ADR and
ODR?
Well-functioning ADR procedures
across the EU will encourage consumers
to seek solutions to the problems they
encounter when buying products and
services in the Single Market. This will
help them save money that they can invest in a better way.
In addition, efficient ODR procedures
will boost online purchases, in particular
from traders in other EU countries. More
online and cross-border trade in the EU
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velul întregii UE vor încuraja consumatorii să caute soluții la problemele cu care
se confruntă când achiziționează produse și servicii pe piața unică. Astfel, vor
putea să economisească bani pe care să-i
investească mai bine.
În plus, procedurile de SOL eficiente
vor stimula achizițiile online, în special
de la comercianții stabiliți în alte țări ale
UE. Dezvoltarea comerțului online și
transfrontalier în UE va oferi consumatorilor mai multe posibilități de a alege și
îi va ajuta să obțină cel mai bun raport
calitate-preț. De asemenea, întreprinderile vor beneficia de noi oportunități, contribuind la stimularea creșterii economice.
Toți consumatorii din UE au dreptul la
acces egal la despăgubirea consumatorilor. Prin urmare, ar trebui să fie disponibile entități de SAL de calitate pentru
toate tipurile de litigii ale consumatorilor
în toate statele membre ale UE. Consumatorii și comercianții ar trebui să fie și ei
informați cu privire la aceste posibilități.

practică platforma SOL?

Consumatorii care se confruntă cu
o problemă legată de o achiziție făcută
online vor putea să înainteze o plângere
prin intermediul platformei SOL în orice
limbă doresc. Platforma SOL va notifica
comerciantului plângerea înaintată împotriva lui. Consumatorul și comerciantul vor conveni atunci asupra entității SAL
la care vor recurge pentru soluționarea
litigiului. În momentul în care se ajunge
la o înțelegere, entitatea SAL pentru care
s-a optat va primi informațiile privind litigiul prin intermediul platformei SOL.
Platforma SOL va fi conectată la
entitățile SAL naționale înființate și
notificate Comisiei, în conformitate cu
noile norme ale directivei privind SAL.
Platforma va contribui la accelerarea
soluționării litigiului în măsura în care

II. NOUA LEGISLAȚIE
Ce schimbări va aduce
noua legislație?

Directiva privind SAL va oferi un
domeniul de aplicare al SAL la nivelul
întregii UE. Aceasta înseamnă că va
exista o procedură SAL pentru toate
litigiile contractuale în fiecare sector al
pieței (de exemplu, călătorii, sectorul
bancar, serviciile de curățare chimică)
și în fiecare stat membru. Sectoarele
sănătății și al educației nu vor intra sub
incidența directivei privind SAL. În plus,
toate entitățile SAL vor trebui să îndeplinească criteriile de calitate care să garanteze că funcționează în mod eficient,
echitabil, independent și transparent.
Comercianții care aderă la SAL sau sunt
obligați să utilizeze SAL vor trebui să informeze consumatorii cu privire la această procedură pe site-urile lor internet și
în termenii și condițiile generale. Toți
comercianții vor trebui să-i informeze
pe consumatori cu privire la SAL atunci
când un litigiu nu poate fi soluționat direct între consumator și comerciant.
Regulamentul privind SOL le va permite
consumatorilor și comercianților să supună litigiile legate de achizițiile online procedurilor de soluționare a litigiilor online,
grație platformei de soluționare a litigiilor
la nivelul UE („platformă SOL”). Platforma
SOL va face legătura între toate entitățile
SAL naționale. Acest punct unic de intrare
este conceput sub forma unui site ușor de
utilizat și interactiv, disponibil gratuit în
toate limbile oficiale ale UE. Comercianții
online vor oferi de asemenea pe site‑urile
lor, pentru informarea consumatorilor, un
link electronic către platforma SOL.
Statele membre vor avea la dispoziție
24 de luni de la data intrării în vigoare a directivei, adică până la mijlocul
anului 2015, pentru a o transpune în
legislațiile lor naționale. Platforma SOL
va deveni operațională la șase luni după
expirarea termenului de transpunere.

Cum va funcționa în

va permite entităților SAL să desfășoare
procedurile online și prin mijloace electronice. Un set de norme comune va
reglementa funcționarea platformei
SOL. Acestea vor viza și rolul punctelor
naționale de contact care acționează în
calitate de consilieri SOL în țările lor respective. Sarcina punctelor de contact
va fi să ofere informații generale privind
drepturile consumatorilor și despăgubirile în legătură cu achizițiile online, să
ofere asistență la depunerea plângerilor
și să faciliteze comunicarea între părți și
entitatea SAL competentă prin intermediul platformei SOL. În acest scop, consilierii SOL vor fi, de asemenea, conectați la
platformă pe cale electronică.
În plus, aceste norme noi vor obliga
entitățile SAL să soluționeze litigiile în
termen de 90 de zile.

Care vor fi avantajele
noii legislații pentru
consumatori și
comercianți?

În 2010, unul din cinci consuma-

will give consumers more options to
choose from and will help them make
the best deal. It will also provide businesses with new opportunities and help
drive economic growth.
All EU consumers are entitled to equal
access to consumer redress. 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

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?

Consumers who encounter a problem
with an online purchase will be able to
submit a complaint online through the
The ADR Directive will provide for ODR platform, in the language of their
full ADR coverage at EU level. This choice. The ODR platform will notify
means that there will be an ADR pro- 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
Commission, in
line with the new
rules of the ADR
Directive.
The
platform
will
help speed up
the resolution of
the dispute by
allowing ADR enCaravana Medierii la Alexandria. Februarie 2013
tities to conduct
the proceedings
cedure available for all contractual dis- online and through electronic means.
putes in every market sector (e.g. travel, A set of common rules will govern the
banking, dry cleaning) and in every functioning of the ODR platform. These
Member State. The sectors of health will include the role of national contact
and education will not be covered by points acting as ODR advisors in their
the ADR Directive. In addition, all ADR respective countries. Their task will be
entities will have to meet quality criteria to provide general information on conwhich guarantee that they operate in an sumer rights and redress in relation to
effective, fair, independent and trans- online purchases, assist with the submisparent way. Those traders who commit sion of complaints and facilitate commuor are obliged to use ADR will need to nication between the parties and the
inform consumers about ADR on their competent ADR entity through the ODR
websites and in their general terms and platform. For this purpose, ODR advisors
conditions.. All traders will need to in- will also be linked electronically to the
form consumers about ADR when a dis- platform.
pute cannot be settled directly between
Furthermore, these new rules will prothe consumer and the trader.
vide for ADR entities to settle a dispute
The ODR Regulation will enable EU within 90 days.
consumers and traders to submit disputes arising from online purchases to ADR How will consumers and
online, thanks to the EU-wide dispute traders benefit from the
resolution platform (‘ODR platform’). new legislation?
The ODR platform will link all the na- In 2010, one in five consumers in the
tional ADR entities. This single entry EU encountered problems when buying
point is designed to be a user-friendly goods or services in the Single Market,
and interactive website, available in all leading to financial losses estimated at

What changes will the
new legislation bring?
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tori din UE a întâmpinat probleme la
achiziționarea de bunuri sau servicii pe
piața unică, ceea ce a dus la pierderi financiare estimate la 0,4 % din PIB-ul
UE. Doar o mică parte a consumatorilor
a căutat și a obținut efectiv despăgubiri.
Se estimează că asigurarea unor proceduri SAL funcționale și transparente,
pe care consumatorii din UE să le poată
utiliza pentru soluționarea litigiilor lor, ar
putea duce la economii de aproximativ
22,5 miliarde de euro pe an, reprezentând 0,19% din PIB-ul UE.
Această cifră reprezintă doar economiile financiare directe și nu ia în calcul
factori mai puțin tangibili care sunt
deopotrivă importanți pentru buna
funcționare a pieței, cum ar fi sporirea
încrederii, relațiile cu clienții și reputația
întreprinderilor.
Consumatorii și comercianții vor putea să-și soluționeze litigiile contractuale

online sau offline, la nivel local sau transfrontalier, prin intermediul entităților
extrajudiciare de soluționare a litigiilor
(SAL). Acest lucru le va permite să-și
soluționeze litigiile în mod simplu, rapid
și necostisitor, în afara instanțelor.
În plus, consumatorii și comercianții
vor putea să utilizeze platforma SOL pentru litigiile online și să depună plângeri
online în oricare dintre limbile oficiale
ale UE, facilitând astfel soluționarea litigiilor transfrontaliere, în special atunci
când se află în diferite state membre și
vorbesc limbi diferite.

Pentru mai multe
informații:

Site-ul DG SANCO dedicat SAL/SOL:
Solving your consumer disputes out of
court (Soluționarea extrajudiciară a litigiilor consumatorilor)
MEMO/13/192

Caravana Medierii la Londra.

The Mediation Caravan

D

L

Discursul Ambasadorului
RomÂniei la Londra,
dl. Ion Jinga

oamnelor şi Domnilor,
Sunt onorat să deschid primul atelier de mediere pentru
comunitatea românească din Londra.
Profit de această oportunitate pentru
a reitera angajamentul nostru pentru o
cooperare mai strânsă între România şi
Marea Britanie, precum şi sprijinul nostru pentru comunitatea românească
din Marea Britanie.
Atelierul de astăzi fiind conceput
pentru a fi în folosul acestei comunităţi,
aş dori să menţionez câteva domenii
unde medierea ar putea aduce o contribuţie importantă.
După cum probabil ştiţi, 2014 este
anul în care toate restricţiile de pe piaţa muncii impuse românilor for fi anulate. Acest lucru va creşte cooperarea
bilaterală, va întări comerţul şi va aprofunda schimburile de practici optime.
Însă o cooperare mai strânsă va aduce
de asemenea litigii, de care trebuie să
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0.4% of the EU’s GDP. Only a small fraction of consumers sought and secured
effective redress.
It is estimated that if EU consumers
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.

fim conştienţi.
Din acest punct de vedere, medierea ca mecanism de soluţionare a
disputelor are ca scop abordarea atât
a conflictelor apărute în relaţiile interpersonale, cât şi a celor dintre indivizi
şi autorităţi.
Românii care trăiesc în Marea Britanie fac parte dintr-o societate multiculturală, care presupune existenţa unor
identităţi diferite, ceea ce duce uneori
la divergenţe, din cauza neînţelegerilor sau a ignoranţei. Un mediator social
sau inter-cultural ar putea fi pus în situaţia de a rezolva un conflict în care este
implicat un cetăţean român. În afară
de soluţionarea disputelor individuale,
medierea poate ajuta la atenuarea erorilor de percepţie din societate.
Deşi relativ nou în Europa şi implicit
în România, acest fenomen juridic a
luat amploare odată cu directiva europeană 2008/52/CE, cu privire la medi-

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.

More information:

DG SANCO webpage on ADR/ODR:
Solving your consumer disputes out
of court
MEMO/13/192

in London

The speech of Mr. Ion Jinga,
Ambassador of Romania
to U.K

adies and Gentlemen,
I am glad to open the first
workshop on mediation for the
Romanian community in London. I
take this opportunity to reiterate our
commitment for a closer cooperation
between Romania and United Kingdom and our support for the Romanian community leaving in the UK.
As the workshop today is tailored
to benefit this community, I would
like to address several aspects where
mediation could have an important
contribution.
As you may know, 2014 is the year
when all restrictions on the labour
market will be lifted for Romanians.
This will substantiate bilateral cooperation, will strengthen trade and will
deepen exchanges of best practices.
But an enhanced cooperation will also
bring litigation matters, and we should
be aware of them.

In this respect, mediation as a tool
of dispute resolution is designated to
deal with disputes into society, from interpersonal relationships to interfacing
between individuals and authorities.
Romanians living in UK are part of
a multi-cultural society that brings together different identities and particularities, which might lead sometimes
to clashes, due to misunderstandings
or misinterpretations because of lack
of communication or ignorance. A
social or inter-cultural mediator could
be required to play a role in order to
ease a conflict involving a Romanian
national. Apart from solving individual
disputes, mediation can raise awareness and decrease the level of misperceptions in societies.
Although relatively new in Europe
and implicitly in Romania, the scale of
judicial mediation got another dimension since the EU directive 2008/52/CE,
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ere pe teme civile şi comerciale. Într-o
lume a globalizării şi a unei Uniuni Europene fără graniţe interne, medierea
ca procedură alternativă procesului
desfăşurat la tribunal are capacitatea
de a asigura o soluţie eficientă extrajuridică disputelor civile şi comerciale.
Într-o lume în care timpul înseamnă
bani, a găsi o metodă de a soluţiona o
dispută într-un timp scurt, cu un cost
redus şi confidenţialitate garantată
este esenţial. În beneficiul relaţiei comerciale româno-britanice, medierea
este un atu, prin felul în care facilitează
o procedură rapidă şi aduce oamenii

de afaceri mai aproape.
La nivel internaţional, medierea reprezintă un concept bine definit, fiind
folosită în cele mai diverse şi complexe
tipuri de conflicte, de la cele inter-umane până la conflicte armate, războaie
civile şi dezastre umanitare.
Din această perspectivă, medierea
este strâns legată de diplomaţie, ambele fiind asociate cu încrederea şi
credibilitatea, iar succesul unui astfel
de proces va depinde întotdeauna de
persoana care mediază.
Vă mulţumesc şi vă urez un atelier
productiv.

De ce funcţionează medierea:
rolul mediatorului

M

aterial prezentat in cadrul
Workshop-ului Caravana Medierii organizat la Londra, 18
martie 2013, de Uniunea Centrelor de
Mediere din Romania in parteneriat cu
Fundatia Slynn, Ambasada Romaniei la
Londra si Camera de Comert Bilaterala
Britanico-Romana
• Ce conflicte pot fi mediate?
• Care sunt avantajele medierii pentru
pãrţi şi avocaţii lor?
• Un instrument pentru gestionarea
diferenţelor interculturale şi transfrontaliere
• A controla disputele (resurse, timp,
rezultate) şi impactul asupra pãrţilor
interesate externe

deloc același lucru. Mediatorul va fi trebuit sã-şi izoleze în propria minte ceea ce
este contestat (în cazul în care acest ceva
existã) și ceea ce este în conflict, cu scopul de a fi atent sã vadã dacã părțile sunt
înclinate spre soluționare unei dispute
sau/și soluționarea oricărui conflict.
1.5 Deci: ce disputã sau conflict nu ar

on mediation in civil and commercial
matters. In a world of globalization
and a European Union without internal borders, mediation as an alternative procedure to the court trial has
the capacity to assure an efficient
extra-judiciary solution to civil and
commercial disputes. In a world where
“time is money”, finding a way to settle a dispute in a short time, with less
money and guarantied confidentiality
is essential. For the benefit of the Romanian – British business relationship,
mediation is an added value in the way
it can facilitate a quick procedure and

Why mediation works: the
role of the mediator

P

resented at the Workshop Mediation Caravan organized in
London, 18 March 2013, by the
Union of Mediation Centers of Romania
in partnership with the Slynn Foundation, The Embassy of Romania in London
and the British-Romanian Chamber of
Commerce
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Ce conflicte pot fi
mediate?

1.1 Trebuie neapărat să existe un conflict?
Există o tendință în creștere de a include medierea în cadrul contractelor
care stabilesc cadrul de „dezvoltare a
relațiilor” sau cadrul „relațiilor contextuale intra-contractuale”. Le regăsim în principal în proiecte complexe de dezvoltare
a mediului, sau, din oarecare motive,
în contracte care extind programe de
software peste hotare.
1.2 Este „disputa” un „conflict”?
Cuvintele obișnuite sunt acum
„soluționarea disputelor”. Aceastã expresie duce ideea de conflict într-o zonă de
dispută capabilã de a fi supusã justiției
prin impunere sau acord. O persoanã
poate sau nu sã aibã un conflict în cadrul
unei dispute. În mod contrar, e posibil
sã nu fie nimic cu adevãrat disputabil
la un conflict: o parte poate sã fi greșit
complet.
1.3 Nu trebuie sã luãm frica rezolvãrii
conflictelor; chiar dacă acestea conțin
sau nu dispute în mod real, acestea sunt
mediable, în sensul că prin intermediul unui management ferm şi atent al
ascultãrii, reprezentat de mediere, chiar
şi conflictul cel mai arid şi ostil poate fi
mutat – într-un loc (mai bun).
1.4 Și acest lucru se poate face printr-o
rezoluție sau un acord. Acestea nu pot fi

fi potrivit pentru mediere? Posibil că următoarele exemple sã fie exclusive (dar
chiar și acestea ar putea fi obiectul unei
medieri evaluative sau arbitrale):
• În cazul în care una dintre pãrţi
are incontestabil dreptate – într-o
jurisdicție cu o normă de drept ar putea fi mai rapid și mai puțin costisitor
sã mergi în instanță pentru o judecată
concisã.
• În cazul în care există o diferență foarte mare în statut sau putere – o parte
ar putea fi atât de slabã încât ar fi imposibil de dificil să-și asume responsabilitatea pentru un acord.
• În cazul în care o infracţiune este parte a disputei sau conflictului – „omorurile de onoare”. Totuși, chiar și aici,
mediatorii au avut succes.
Aşadar, rãspunsul este: numai foarte
puţine dispute nu sunt susceptibile procesului de mediere.

Care sunt avantajele
medierii pentru pãrţi şi

bring closer the business people.
At the international level, mediation
is a regulated concept being involved
within the most diverse and complex
types of conflicts, from inter-human
conflicts to arms conflicts, civil wars
and humanitarian disasters.
From this perspective, mediation
has a close connection with diplomacy, as both are related to trust and
credibility, and the success of such a
process will always lay with the person
who mediates.
Thank you and I wish you a successful workshop!

• Which conflicts can be mediated?
• What are the advantages of mediation for the parties and their lawyers?
• A tool for the management of intercultural and cross-border differences
• Controlling litigation (resources, time,
results) and the impact on external stakeholders

Which conflicts can be
mediated?

1.1 Does there have to be a conflict?
There is an increasing trend to preissue mediation within contracts setting
out frameworks for ‘relationship development’ or ‘intra-contractual contextual
relations’. We find these mainly in complex environmental development projects, or, for some reason, in contacts that
expand software programmes overseas.
1.2 Is a ‘dispute’ a ‘conflict’?
The usual words are now ‘dispute resolution’. This refinement takes the idea
of conflict into an area of disputation capable of being justiciable by imposition

or agreement. One might or might not
have conflict within a dispute. Contrarywise there may be nothing realistically
disputable within a conflict: one party
may be completely wrong.
1.3 We don’t need to take fright about
the resolution of conflicts; whether or
not they contain any realistic disputes
they are mediable in the sense that with
the careful firm listening management
that is mediation even the most barren
and hostile conflict can be moved – to a
(better) place.
1.4 And this might be through a resolution, or a settlement. These may not
be the same thing at all. The mediator
will have had to isolate in her own mind
what is being disputed (if anything) and
what is in conflict in order to keep an
eye on whether the parties are inclined
towards resolution of a dispute or/and
settlement of any conflict.
1.5 So: what dispute or conflict might
not be the proper subject of mediation?
Perhaps the following might be exclusionary examples (but even these could
be the subject of an evaluative or arbitral
mediation):
• Where one side is unarguably right
– in a jurisdiction with a rule of law it
might be quicker and cheaper to go
to court for summary judgment.
• Where there is a very large disparity in
status or power – one party may be so
weak that it would be unfeasibly difficult for them to take responsibility
for agreement.
• Where crimes are part of the dispute
or conflict – ‘honour killngs’ : yet even
here mediators have been successful.
The answer therefore is: only very few
disputes are not susceptible to the process of mediation.

What are the advantages
of mediation for the
parties and their lawyers?

The parties:
2.1 The obvious advantages for the
parties are:
• Control
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avocaţii lor?
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Pãrţile:
2.1 Avantajele evidente pentru pãrţi
sunt:
• Controlul
• Confortul
• Costurile
• Rapiditatea
• Siguranţa
2.2 Avantajele mai puţin evidente
sunt:
Medierea este un serviciu personalizat – părțile pot conveni asupra oricãrui
format, cu ajutorul avocaților lor, care
pot avea o opinie mai bună, cel puțin cu
privire la situaţia în care disputa ar ajunge în instanţã. De exemplu, dacã există
o anumită zonă de blocaj, s-ar putea
organiza un mini-proces sau un Tribunal
executiv: în care avocații prezintã argumentele în faţa unui complet format din
reprezentanții fiecãrei pãrţi și un mediator, doi sau chiar trei mediatori într-o
disputã foarte mare, probabil suveranã.
Mediatorul va ghida completul printre
probleme, rafinându-le, iar completul, cu
ajutorul mediatorilor cu un rol cvasi-evaluativ, va încerca să ajungă la o decizie.
Chiar dacă nu există nicio decizie, acest
lucru poate fi de ajutor în evaluarea problemelor. Se poate merge mai departe și
sã existe un al doilea „complet de control”, cuprinzând membri externi și doar
cu vagi legãturi cu cazul: posibil, lucrători
ai fiecãrei pãrţi, situaţi mult mai jos pe
scara salariilor decât directorii cu rol de
decizie. Acest tip de proces poate fi surprinzător de eficient acolo unde există
mulți oameni care au un interes în rezultat, în afara celor care iau decizii imediate.
2.3 Rezultă din cele de mai sus că
medierea este capabilã de a fi creativã
și flexibilã într-un mod în care procesul
din instanțã nu poate permite. Medierea
nu depinde de drepturi sau de lege (cu
excepția faptului că legea de bazã nu
trebuie să fie încãlcatã, desigur) și poate
exista o gamă mult mai largă de principii
asupra cãrota părțile pot conveni cã sunt
mai importante decât drepturile sau legea: corectitudinea – copiii – viitoarele
relații comerciale – posibilitatea de a
învăța din greșeli.
2.4 Medierea împuterniceşte. Ar putea fi dificil pentru părți să își asume
responsabilitatea pentru soluționarea
disputei în felul lor propriu, folosind
propriile cuvinte și propriul lor format.
Rezultatul, și există, de obicei, un rezultat, împuterniceşte într-un mod în care
decizia instanței nu poate.
Avocaţii:
2.5 Medierea este, de fapt, exact ceea
ce fac avocații în cazul unor dispute: le
rezolvã în interesul clientului lor. În procesul normal de instanțã, avocatul îşi
câștigă onorariul în aceeaşi mãsurã pentru expertiza în procesul de instanță cât
și pentru analiza juridică a diviziunii de
drepturi. Într-o mediere, avocatul tinde
să-şi câștige onorariul, în mod paradoxal,
dintr-o concentrare pe analiza juridică:
pentru a pune la dispoziția clientului rezultatele juridice probabile sau riscurile
procentuale în funcție de rezultatele ju-

ridice posibile, în cazul în care medierea
ar eşua. Astfel, avocatul tinde să revină
în unele privințe la un rol mai degrabã
teoretic. Mediatorul și părțile înseși, conduse de mediator ca stãpân al procesului, decid modul cum se desfãşoarã ziua.
Acest lucru ar trebui să fie un avantaj și
sã reprezinte o satisfacție pentru avocații
care cunosc legea și care cunosc oamenii.
2.6 Poate că este o vedere prea
idealistã. Avocații trebuie să înțeleagă
procesul medierii dacã vor sã fie eficienţi
în cadrul acestuia, pentru a proteja interesele clienților. Ei trebuie să înțeleagă că
medierea nu este explorativã, cãutând
vina sau drepturile, ci este consensuală și
de perspectivă pe tot parcursul ei.
2.7 Avocaţii beneficiază de finalitatea
medierii. Aceştia pot primi onorariu şi
stiu, presupunând un succes al medierii,
că au un client care și-a luat propria de-

•
•
•
•

Convenience
Cost
Speed
Certainty
2.2 The less obvious advantages are:
It’s a bespoke service – the parties can
agree any format, with the help of their
lawyers who might have a better view, at
least of where the dispute might go if left
to the court process. For instance if there
is a particular blocking area one might organize a Mini-trial or Executive Tribunal:
where lawyers present the arguments to
a panel comprising representatives from
each party and a mediator, or two or
three mediators in a very large, perhaps
sovereign, dispute. The mediator will
guide the panel through the issues, refining them, and the panel, with the help of
the mediators in a quasi-evaluative role,
will attempt to reach a decision. Even if

Caravana Medierii la Alexandria. Februarie 2013

cizie pentru care nu există niciun recurs.
2.8 Un cuvânt sau două de precauție
ar trebui să fie adăugate aici. Uneori,
clientul va veni la avocat, probabil cu o
dispută pe cale sã aparã sau cu o disputã
care este încă prea difuzã pentru a putea
face obiectul unei analize juridice. Acel
client poate dori să medieze imediat,
ceea ce ar putea fi în regulă, numai cã
pentru avocat ar putea fi prea devreme
sã ofere o consiliere juridică coerentă. Un
indiciu că este prea devreme este acela
când tu, în calitate de avocat, nu poţi stabili o agendã pentru întâlnire, sau acordul de principiu pentru ceea ce tu (clientul tãu) sperã să promoveze printr-un
acord. Astfel, în aceastã situaţie, avocatul
probabil cã va trebui să-și redefinească
ușor propriul rol și sã meargã pe varianta
medierii ca un om de afaceri cu un rol de
referință de avocat.

Un instrument pentru
gestionarea diferenţelor interculturale şi
transfrontaliere

3.1 Medierea este de departe mai
bine plasatã decât sistemele judicia-

there is no decision this can be helpful
in evaluating the issues. One could go
further and have a second ‘control panel’
comprising external and otherwise only
faintly connected members: perhaps
workers from each side and much further
down the salary scale than the decisionmaking executives. This kind of process
can be strikingly effective where there
are many people who have an interest in
the outcome beyond those making the
immediate decisions.
2.3 It follows from the above that it is
capable of being creative and flexible in a
way that the court process cannot allow.
Mediation is not bound by rights or by
the law (save that the law of the land must
not be broken of course) and there may
be a much wider range of principles that
the parties can agree are more important
than rights or the law: fairness – the children – future commercial relations – the
possibility of learning from mistakes.
2.4 It is empowering. It might be difficult for parties to take responsibility for
the settlement of disputes in their own
way, using their own words and format.
The result, and there usually is a result,

is empowering in a way that the court’s
decision cannot be.

The lawyers:

2.5 It is what lawyers do where there
are disputes: settle them in the best interests of their client. In the normal court
based process the lawyer earns his fee as
much for his expertise in court process as
in the legal analysis of the division of rights.
In a mediation the lawyer tends to earn his
fee, paradoxically, by a concentration on
legal analysis: in order to make available
to the layclient the likely legal outcomes,
or the percentage risks depending upon
eventual legal outcomes, should mediation not succeed. Thus the lawyer tends to
revert in some ways to a more theoretical
role. The mediator and the parties themselves, directed by the mediator as the
ring-master of the process, deciding the
way the day unfolds.
This should be of advantage and satisfaction to lawyers who
know the law, and
who know people.
2.6 Perhaps that is
an over idealistic view.
Lawyers have to understand the mediation process if they are
to be effective within
it, in protecting their
clients’ best interests.
They have to understand that mediation
is not explorative
with a view to fault or
rights, but is consensual and forward looking in its investigation.
2.7 Lawyer benefit
from the finality of mediation.They can charge
and know, assuming a
mediation success, that
they have a client who has made his own decision from which there is no appeal.
2.8 A word or two of caution should
be added here. Sometimes a client will
come to a lawyer, perhaps as a dispute
is brewing or with a dispute that as yet is
too diffuse to be given any legal analysis.
That client may wish to mediate immediately, which might be alright save that for
a lawyer it may be too early to give coherent legal advice. It will be an indication
that it is too early if you as a lawyer cannot
draw an agenda for a meeting, or heads
of agreement for what you (your client)
might hope to promote by way of settlement. So here the lawyer might have to
redefine his role slightly, and go along to
the mediation as a man of business with a
longstop or baseline role as lawyer.

A tool for the management of inter-cultural
and cross-border
differences:

3.1 Mediation is better placed by far
than traditional court systems for managing and settling differences across
cultural or territorial borders. Primarily
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re tradiționale pentru gestionarea și
soluționarea divergențelor culturale
sau teritoriale. În primul rând, pentru cã
mediatorul va avea în vedere diferitele
dezechilibre de putere sau de abordare
culturală și pot asculta modul în care
acestea au un impact asupra pozițiilor
părților și astfel conduce atenția părților
cãtre aceste dezechilibre și obstacole
care împiedică înțelegerea care apare.
Instanțele nu pot face asta.
3.2 Există un exemplu clasic al
diferenței de abordare în negocierile precontract ca cea dintre sistemele de drept
comun și sistemele de drept civil. Sistemele de drept civil adesea vor importa o
obligaţie de bună-credință în negocierile
dintre părțile în cadrul unui contract, în
timp ce sistemele de drept comun socotesc că părțile ar trebui sã-şi poarte de
grijã singure, și rareori se poate regãsi o
obligaţie de bună-credință între negociatori, cu excepţia situațiilor în care există
deja o legătură sau o obligaţie, cum ar fi
o obligație fiduciară. Este ușor de vãzut
cum această asimetrie, numai de-a lungul Europei, poate duce la dificultăți – o
dificultate pe care instanțele o pot rezolva cu greu, chiar dacă există stimulente
comerciale pentru a ajunge la un acord,
având în minte viitorul.
3.3 Am menționat „crimele de onoare”
mai sus, un exemplu extrem de decalaj
cultural într-o țară și între cetățenii țării
respective. Mai sunt şi multe altele. Comunitatea evreiască din Anglia este
obişnuitã sã-şi rezolve propriile afaceri,
cum sunt şi comunitățile mici din Scoția
(de unde vin eu), dar ele vor avea o abordare diferită și percepții diferite cu privire la modul în care au ajuns acolo unde
sunt; iar un mediator va fi conștient de
acest lucru și poate acomoda diferențele
culturale în cadrul rolului său diplomatic
de căutare a soluțiilor, într-un mod în
care instanțele de judecată nu o pot face.
3.4 Disputele teritoriale, luptele dintre
regiuni pentru bucãţele de piatrã, lupta

pentru aerul de respirat, reprezintã rezultatul final clasic al unui eșec de comunicare, al eșecului de a permite o soluție
mediată.

A controla disputele
(resurse, timp, rezultate)
şi impactul asupra
pãrţilor interesate
externe

4.1 Există acum multe exemple de țări
în care medierea este o parte implicată și
evolutivã a administrării justiției. Asta se
datorează faptului că este eficientã. Este
întotdeauna util să ținem cont de faptul
că majoritatea covârșitoare a medierilor
sunt eficiente în găsirea unei soluții.
4.2 Eficacitatea acordului poate fi
tradusã într-o analizã de contabilitate,
care arată economii privind timpul petrecut în instanţã şi alte costuri; deși există
unele dispute legate de cifre, aș spune,
de asemenea, că este discutabil dacă
accentul ar trebui să fie pus de cãtre stat
pe economisirea costurilor în această
privință.
4.3 Este o funcție a unui stat civilizat sã
ofere un sistem imparțial incoruptibil de
justiție civilã și acces la justiție. Medierea
este o modalitate eficientă de soluționare
a disputelor și oferã o soluție justã din
punctul de vedere al părților. Ca sprijin
pentru mediatori sau ca adjuvant al judecătorului, în calitate de factor de decizie, medierea este o funcţie potrivitã
pentru un stat civilizat, în cãutarea sa
de dreptate și acces la justiție. Mai mult,
instanțele au limitele lor și sunt costisitoare, astfel cã prin folosirea medierii,
statul se eliberează și lărgește accesul
la justiție pentru cetățenii săi. Aceasta
nu este o evaluare a cifrelor. Este o mutare pozitivã pentru justiţie, care împuterniceşte.
■
Timothy Carlisle
Gray’s Inn – Avocat pledant
Mediator

this is because the mediator will have in
mind the various imbalances in power or
cultural approach and can listen to the
way that these impact upon the parties’
positions and so direct the attention
of the parties to these imbalances and
the hurdles to understanding that arise.
Courts cannot do that.
3.2 There is a classic example in the
difference of approach taken to pre-contract negotiations as between Common
Law systems and Civil law systems. Civil
law systems will often import a duty of
good faith into negotiations between
parties to an intended contract, whereas
Common Law systems reckon that the
parties should look after their own and
only their own, and rarely find a duty of
good faith between negotiators; save for
situations where there is already some
connection or duty, such as a fiduciary
duty. It is easy to see how this mismatch,
across Europe alone, can result in difficulty – a difficulty that the courts can
hardly resolve even if there is commercial incentive to come to some agreement with the future in mind.
3.3 I have mentioned ‘honour killings’
above, an extreme example of a cultural
divide within a country and between citizens of that country. There are many others. The Jewish community in England is
well used to sorting out their own affairs,
as are Scottish crofting communities
(where I come from)
but they will have a
different approach
to doing so and different perceptions
as to how they got
to where they are;
and a mediator will
be aware of this and
can accommodate
the cultural differences within his
diplomatic role in

Medierea in conflictele B2B,
B2C si conflictele familiale
SCURTÃ INTRODUCERE

S

chimbări importante au avut loc
în legislația românească în cursul
anului trecut.
Mediatorii au fost foarte mulțumiți
atunci când o lege importantă pentru
mediere a fost instituționalizatã. Legea
nr.115/2012 a introdus, pentru prima
dată în România, informarea privind medierea ca o procedură preliminară unei
acțiuni în instanță și, de asemenea, definirea domeniilor aplicabile pentru acest
tip de procedură.
Aşadar, începând cu 15 februarie
2013, persoanele care inițiază o acțiune
în instanțã trebuie mai întâi să meargă
la un mediator, pentru a fi informate cu
privire la această procedură elegantã și
avantajele ei.

Gama de domenii în care această prevedere are efecte a fost redusã
în comparație cu prima formă a Legii
115/2012, astfel cauzele penale nu mai
fac mai obiectul informãrii cu privire la
mediere, dar, ce este foarte important, în
toate cazurile civile care pot fi rezolvate
prin mediere trebuie să se demonstreze
că persoanele aflate în conflict au fost
informate de către mediator cu privire la
avantajele medierii.

Medierea in conflictele
business-to-business,
business-to-consumer,
conflictele de familie
sunt cazuri civile.

De ce persoanele aflate în acest tip de
conflicte ar trebui să aleagã mederea?

the search for solutions in a way that the
courts cannot match.
3.4 Territorial disputes, fights between counties over pieces of rock, struggles for breathing space, are the classic
end result of a failure to communicate, a
failure to allow a mediated solution.

Controlling litigation
(resources, time, results) and the impact on
external stakeholders:

4.1 There are now many examples of
countries where mediation is an involved
and evolving part of the administration of
justice. That is because it is effective. It is
always worthwhile to keep in mind that
the overwhelming majority of mediations
are effective in reaching a settlement.
4.2 The effectiveness of settlement
is capable of being translated into an
accountant’s analysis showing savings
in court time and other costs; although
there is some dispute the figures I would
also say that it is disputable as to whether such emphasis should be put by the
State on the saving of costs in this regard.
4.3 It is a function of a civilized state
to provide an impartial incorruptible system of civil justice and access to justice.
Mediation is an effective way of settling
disputes, and providing a just solution
from the parties point to view. In its own
terms the provision and support of mediators within or as an adjunct to the Judge
as the decision maker is a proper function of the civilized state in its pursuit of
justice and the access to justice. Further,
courts have their limits, and courts are
expensive, and so by the use of mediation the state frees up and widens the
access to justice for its citizens. It is not a
numbers evaluation. It is an empowering
positive move for justice.
■
Timothy Carlisle
Gray’s Inn – Barrister
Mediator

Mediation in B2C, B2B and
family conflicts
BRIEF INTRODUCTION

I

mportant changes took place in
Romanian legislation during the
past year.
Mediators were very satisfied when
an important law for mediation was
institutionalized. Law nr.115/2012 introduced, for the first time in Romania, the
informing about mediation as a preliminary procedure to an action in court and
also defining the applicable domains for
this kind of procedure.
So, since the 15th of February 2013,
people who initiate an action in court
first have to go to a mediator, to be informed about this elegant procedure
and its advantages.
The scale of domains in which this
stipulation makes effects was reduced

comparing to the first form of the
115/2012 Law, meaning that the penal
causes don’t make anymore the object
of the informing about mediation, but,
what’s very important, in all civil cases
that can be solved by mediation it must
be proved that the persons in conflict
were informed by a mediator about mediation advantages.

Mediation in businessto-business conflicts,
business-to-consumer
conflicts, family conflicts are civil cases.

Why persons in this kind of conflicts
should choose mediaton?
There are some well kown common
advantages for all this kind of conflicts:
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Există unele avantaje comune bine
cunoscute pentru toate acest tipuri de
conflicte:
• Costuri mai mici în comparație cu rezolvarea problemei prin intermediul
instanţei
• Timp redus pentru a ajunge la o
soluție acceptată de către toate persoanele implicate
• Soluție acceptabilă pentru conflict, în
loc de una impusă de către instanţã
• Mediatorul nu judecă, mediatorul
doar facilitează comunicarea între persoanele aflate în conflict, ajutând la
găsirea unei soluții rapide și comune
• Medierea are loc la biroul mediatorului, în privat
• Ca urmare a medierii, este posibil ca
relația dintre persoanele în litigiu să
fie restabilitã

facturile și, de asemenea și-ar pierde
credibilitatea în raport cu alți parteneri,
parteneri, clienți, dar și venitul.
A se simţea prinsã într-o cursă ... dar a
găsit soluția – medierea.

Caz real

A a contactat un mediator (pe mine) și
a chemat pe B la mediere.
B a acceptat invitația și medierea
a avut loc și s-a încheiat cu un succes,
după trei ședințe comune – au semnat
un acord.
În acord s-a stipulat că A va plăti întreaga sumă de bani lunar în tranşe, la
termene fixe și B va renunța la colectarea

Medierea in conflictele
business-to-business

În medierea conflictelor business-tobusiness, pot fi identificate și alte motive foarte importante și convingãtoare
de a alege această procedură pentru
soluționarea conflictului:
• În primul rând, ar trebui să menționăm
aspectul privat al procedurii, care
are un rol important în menținerea
credibilității oamenilor de afaceri, pentru că o acțiune în instanța de judecată,
dacã este mediatizată, poate duce la
declinul unei firme (ca numãr de clienti, numãr de parteneri, venituri etc)
• Un avantaj foarte important, în dreptul românesc, pentru conflictele business-to-business este prevederea
că, odată ce conflictul este rezolvat
prin mediere, atunci când acordul de
mediere ajunge să fie confirmat de
instanța de judecată, taxele judiciare
(care sunt foarte mari în domeniul comercial) nu mai trebuie plătite

Caz real
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Compania A nu a plătit companiei B o
sumă mare de bani pentru anumite produse, timp de patru ani. Ambele companii sunt din orașul Ploieşti, A este o firmã
privatã, B este o companie de stat.
La început, B a încercat în mod oficial
sã recupereze creditului, dar nu a avut
succes mergând prin canalele adecvate,
ceea ce a determinat-o sã-şi cearã banii
în instanța de judecată. A avut loc un
proces, a durat doi ani și, în final, B şi-a
gãsit dreptatea – A a fost condamnatã să
plătească B creditul+ taxe de întârziere +
cheltuielile de judecată.
Cu toate acestea, A nu a plătit, ceea ce
a determinat B sã declanșeze colectarea
forţatã.
Aşadar, A a fost oficial informatã că
va faceobiectul colectãrii forţate pentru
suma de bani calculată de instanţã + taxele generate de procedura colectãrii.
Prima măsură a fost de a bloca conturile A până la plata datoriilor totale.
A nu avea suficiente lichiditãţi bancare pentru a acoperi suma de bani, aşa cã...
riscul de a intra în faliment era extrem de
mare, deoarece, având conturile blocate
, ar fi în imposibilitatea de a plăti toate

• smaller costs in comparison with solv- Still, A didn‘t pay, which determined B
ing the problem through the Court to trigger the enforced collection.
So, A was officialy informed that it
• reduced time to reach an accepted
solution by all the persons involved would be subject of the enforced collec• acceptable solution to the conflict, in- tion for the amount of money calculated
by the Court+the fees generated by the
stead of one imposed by Court
• the mediator doesn’t judge, the me- enforced collection.
diator just facilitates the communi- The first measure was to block A‘s accation between persons in conflict, counts until the entire payment of it‘s
helping in finding a rapid and com- total debt.
A hadn‘t enough banking liquidimon solution
• mediation is held at the mediator of- ties to cover the amount of money, so
... the risk to go bankrupt was extremely
fice, in private
• as a result of mediation, it is possible high, because, having blocked accounts
that the relationship between the would lead it to the impossibility to pay
persons in dispute be re-established all other bills and also to lose credibility
in the relation with other partners, to
lose partners, to lose clients, to lose income...
A felt caught in a snare...but it found
the solution – mediation.

Real case

Caravana Medierii la Alexandria. Februarie 2013

forţatã de la A.
Ce au avut de câștigat A și B?
A – a rămas în afaceri B – recunoaşterea îndoielii
și-a recâștigat credibilitatea a început
să-şi recupereze creditul
a detensionat stresul şi-au refãcut
relația de afaceri
nimeni nu a fost concediat
A și B – au găsit propria soluție

Medierea in conflictele
business-to-consumer

În medierea conflictelor business-toconsumer, pe lângă avantajele menţionate mai sus, credem că toate relațiile
dintre firme și consumatori trebuie să
aibă, ca o bază, respect reciproc, ceea
ce înseamnă că firmele ar trebui să furnizeze servicii sau produse de calitate,
iar consumatorii ar trebui să le aprecieze,
plătind prețul corect și în mod regulat,
astfel încât, indiferent de cine ar încerca să rezolve un conflict prin mediere,
cealaltã parte ar trebui să accepte procedura, ca un semn de respect între ele.
• Dacă firma este nemulțumitã de consumator și face apel la procedura medierii, consumatorul ar trebui să aprecieze și să accepte procedura, pentru
ca este mult mai rapidă și mai puțin
costisitoare.
• În cazul în care consumatorul este
nemulțumit de furnizor, acesta ar trebui să ia în considerare riscul de a pierde un client și, mai important, sã aibã
publicitate negativã, ceea ce ar duce
la o pierdere a clientelei, motive foarte
importante pentru a accepta medierea.

Mediation in businessto-business conflicts

In Mediation in business-to-business
conflicts there can be identifed some
other very important and persuading
reasons to choose this procedure in solving the conflict:
• first, we should mention the privacy of
the procedure, which has an important
role in maintaining the credibility of
the business persons, because an action in court, if publicised, can lead to
the decline of a firm (as number of clients, number of partners, income etc)
• a very important advantage, in the
Romanian law, for business-to-business conflicts is the stipulation that,
once the conflict is solved by mediation, when the mediation agreement
comes to be acquitted in court, the
legal fees (which in the commercial
field are very high) must not be paid
anymore.

Real case

A contacted a mediator (me) and
called B to a mediation.
B accepted the invitation and the
mediation took place and ended succesfully after three common sessions – they
signed an agreement.
In the agreement was stipulated that
A would pay the entire amount of money
monthly by stages at fixed deadlines and
B would give up to the enforced collection from A.
What did A and B gain?
A – remained in business B – the recognision of the doubt
regained the credibility started to recover it‘s credit
relieved stress relieved stress
nobody was fired
A and B – found their own solution
• – remade the business relationship

Mediation in businessto-consumer conflicts

In mediation in business-to-consumer conflicts, besides the advantages
mentionned above, we think that all
relations between firms and consumers
must have, as a base, a mutual respect,
meaning that firms should provide good
services or products, and consumers
should appreciate them, paying the right
price and regularly, so, no matter who
would try to solve a conflict through
mediation, the other part should accept
the procedure, as a sign of the respect
between them.
• If the business person is unsatisfied
by the consumer and appeals to the
mediation procedure, the consumer
should appreciate and accept the
procedure because it is more rapid
and less costly.
• If the consumer is unsatisfied by the
provider, this one should take into
consideration the risk of losing a client and, more importantly, gaining
negative publicity, which would lead
to a loss in clientelle, reasons very important in accepting the mediation.

A company named A didn‘t pay to another company named B a large amount
of money for some products, during four
years. Both companies are from Ploiesti
city, A is a private one, B is a state company.
At the beginning, B tried formally to
recuperate the credit, but had no succes
going by the proper channels, which determined it to claim it‘s money by court.
A trial took place, it lasted two years and
in the end B found it‘s justice – A was
sentenced to pay to B the credit+late Real case
A patient was unsatisfied by a dentist
fees+legal costs.
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Caz real

Un pacient a fost nemulţumit de un
medic dentist și l-a acuzat de malpraxis.
Pacientul a mers în instanță și instanța l-a
condamnat pe medicul dentist la plata
daunelor solicitate de pacient, stabilind
suma de 18.000 euro.
Dentistul nu a acceptat să plătească
despăgubirile de bună voie, așa că ... ce
să facã? Medierea!
Dentistul a acceptat medierea și, în
cursul acestei proceduri, atât dentistul
cât și pacientul au semnat un acord şi
au rezolvat litigiul. Pacientul a acceptat
o sumă mai mică de bani, doar 10.000
euro, și dentistul i-a pretins pacientului
confidențialitatea.
Ce au câștigat dentistul si pacientul
prin mediere?
Dentistul – nu și-a pierdut renumele
Pacientul– satisfacerea recunoașterii vinei
• nu și-a pierdut ceilalți pacienti – despăgubiri
• nu și-a pierdut licența
• a detensionat stresul – a detensionat
stresul
Acum, medicul dentist și pacientul se
salutã cand se întâlnesc pe stradã.

Medierea in conflictele
de familie

Medierea în conflictele de familie este, în percepția noastră, foarte
recomandabilã, fiind „cel mai mod de a
spãla rufele în familie ˮ, așa cum spunem
noi. În plus, în acest tip de conflicte, nevoia de intimitate este mai mare, iar instanța
nu poate furniza acest lucru, astfel fiind

un motiv foarte bun pentru a ajunge la o
soluție la biroul unui mediator.
În conflictele de familie, se spun, de
obicei, multe lucruri nedorite, un alt
argument pentru a prefera medierea
problemei, deoarece mediatorul este
confidențial.
Probleme care pot fi rezolvate prin
mediere în conflictele familiale:
• separarea între soți / divorț
• numele doamnei după divorț
• viitorul copiilor, prin construirea împreună a unui plan de îngrijire, care
va conține în detaliu suma de bani
pe care pãrintele ar trebui să o acorde lunar pentru educație, sănătate și
creșterea economică, tipul de educație
a copilului, programul de vizite, modul
de petrecere a vacanței, etc
• probleme referitoare la împãrțirea
obiectelor de uz casnic

Care sunt avantajele
medierii conflictelor de
familie (divorțul)?

Pentru copiii minori, mediatorul se
asigură că:
• interesul lor este protejat
• aceștia vor ține legătura cu ambii
părinți și mediatorul se va asigura cã
divorțul părinților nu le va face rău
• vor avea în permanență indemnizație
pentru creștere, sănătate și educație
Pentru soții care divorțează la mediator:
• caracterul privat al procedurii este extrem de important
• îşi gãsesc soluția singuri, fără ca o persoană să-i judece

and accused him of malpractice. The
patient went in court and the court sentenced the dentist to pay the patient the
claimed damages, and established an
amount of 18,000 Eu.
The dentist didn‘t accept to pay the
damages willingly, so...what to do? Mediation!
The dentist accepted the mediation
and, during this procedure, both the
dentist and the patient signed an agreement and solved the dispute. The patient
accepted a smaller amount of money,
only 10,000 Eu, and the dentist claimed
confidentiality from the patient.
What the dentist and the pacient
gained by mediation?
The dentist – didn‘t lose his good
name The patient – satisfaction upon
recognising one‘s guilt
• didn‘t lose other patients – money for
the damages
• didn‘t lose the practice license
• relieved stress – relieved stress
Now, both the dentist and the patient
say hello when they meet on the street.

Mediation in family
conflicts

Mediation in family conflicts is, in our
perception, very advisable, being the
most desirable way to wash laundry in
family , as we say. Plus, in this kind of
conflicts, the need of privacy is bigger,
and the court can’t provide it, which is a
very good reason to reach a solution at a
mediator’s office.
In family conflicts, many undesirable

things are usually said, issue that comes
as another argument in prefering to mediate the problem, because the mediator
is confidential.
Problems which can be solved by mediation in family conflicts:
• separation between husbands/divorce
• the lady’s name after divorce
• the children’s future, by building together and assuming a foster care
planning, which will contain in detail
the amount of money a parent should
give monthly for education, health
and growth, the kind of education
the child would have, the visit programme, the way of spending holidays etc
• problems of how to divide household
items

What are the advantages
in family conflicts
(divorce) mediation?

For the minor kids the mediator
makes sure that:
• their superior interest is protected
• they will keep in touch with both parents and their parents divorce won‘t
hurt them
• they would have permanently allowance for growth,health and education
For the spouses who divorce to a mediator:
• the privacy of the procedure is extremely important
• they can schedule the mediation sessions
• they find the solution by themselves,
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• pot decide cum să împartă cheltuielile cu copiii
• pot decide cum să împartă obiectele de uz casnic, fără a fi necesar să
cheltuiascã o sumã mare de bani pe
evaluatori
• rămân într-o bună relaţie – cheltuiesc
mai puțini bani cu procedura medierii
decât cu avocaţii
Toate aceste probleme ar trebui să
fie rezolvate mai bine, mai acceptabil
și mai puțin costisitor prin intermediul
medierii. Deci, sfatul nostru:

A obţine rezultatul
dorit în mediere

Acesta este un obiectiv important
pentru mediator și pentru părțile care
sunt în conflict și a ajunge la un acord de
mediere îi satisface în mod egal pe toţi.
În cazul în care mediatorul are succes
în informarea cu privire la mediere și persoanele aflate în conflict sunt de acord să
medieze disputa, s-a fãcut un pas foarte
mare pentru a ajunge la o soluție.
Restul ţine de abilitãţile pe care mediatorul le are, şi anume:
• atitudine
ALEGEŢI MEDIEREA!
• carismã
• răbdare
Cum sã identificaţi un
• creativitate
mediator?
• experiență
• prin consultarea Tabloului de media- • respect de sine
tori autorizați publicat pe site-ul Con- • optimism
siliului Medierii
• prin consultarea tablourilor similare
ale mediatorilor autorizați, publicate
la instanţe
• prin căutarea pe internet a unui mediator local, pentru că mediatorii se
promoveazã pe site-uri, blog-uri personale, Facebook și alte reţele sociale
• prin căutarea pe portalurile dedicate
medierii naționale sau locale

Costurile medierii sunt...

• Mai mici decât costurile generate de o
acțiune în instanța de judecată, deoarece:
• timpul de rezolvare a problemei este
mai scurt
• în mediere, persoanele aflate în conflict trebuie să plătească taxe unei
singură persoane, mediatorul, în comparaţie cu procesul, unde aceștia trebuie să plătească cel puțin doi avocați.
Costurile de mediere sunt accesibile,
fiind în egală măsură suportate de către toate persoanele aflate în conflict
(daca nu aleg alt tip de plată)
• rezolvarea unui conflict prin mediere
elimină necesitatea de a angaja și plăti experți, evaluatori
• multe dintre cazurile civile soluționate
în cadrul procedurii de mediere sunt
eligibile pentru scutirea de la plata taxei
de timbru, care este foarte mare, mai
ales în cazurile business-to-business

Cum să aduceţi persoanele aflate în conflict la
mediere?
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Aceasta este o întrebare valabilă ... și
ţine de mediator sã efectueze informarea cu privire la mediere într-un mod
convingător.
Ca o statisticã de bun simţ, considerãm
că, pentru început, dacã 10 persoane vin
la un mediator, trimise de instanţã, pentru a fi informate cu privire la mediere, cel
puțin 3 dintre acestea vor alege procedura și vor fi mulţumite. Ele vor împărtăși
experienţa rudelor, prietenilor, vecinilor
și în câteva luni tot mai multe persoane
vor prefera medierea în locul sistemului
clasic de justiție.
Un bun mediator va arăta vocație în
toate ședințele, iar acest lucru va convinge cu ușurință persoanele în conflict că
alegerea medierii este o opțiune bună.

without a person to judge them
• they can decide how to share the expenses with the kids
• they can decide how to divide household items, without being necessary
to spend a lot of money on assessors
• they remain in a good relatonship
• they spend less money with the mediation procedure than on lawyers
All these matters should better,
more acceptable and less expensive, be
solved by mediaton. So,take our advice:

CHOOSE MEDIATION!
How to identify a mediator?

the mediator to be able to perform persuasively the informing about mediation.
In a very common sense made statistics, we appreciate that, for the beginning, if 10 people come to a mediator,
sent by the Court, to be informed about
mediation, at least 3 of them will choose
this procedure and will be satisfied. They
will share with their relatives, friends, neibourghs and in a few months more and
more people will prefer the mediation
instead of the classical justice system.
A good mediator will show vocation
during all his meetings, and this will easily persuade the persons in conflict that
choosing mediation is a good option.

• by consulting the Panel of authorised Obtaining the desirable
mediators published on the Media- result in mediation
This an important goal for the mediation Council’s site
tor and for the parties who are in a conflict and reaching to a mediation agreement equally satisfies all of them.
If a mediator succeeds in informing
about mediation and the persons in
conflict agree to mediate their dispute,
a very big step to reach to a solution is
made.
All the rest lies on the skills a mediator
has, meanning:
• attitude
• charisma
• patience
• creativity
• experience
• self-respect
Caravana Medierii la Alexandria. Februarie 2013
• optimism
• sensitivity
• by consulting the similar panels of au- • flexibility
• sensibilitate
thorised mediators published at the • persistence
• flexibilitate
courthouses
• persistență
• sense of humor
• by searching on the internet for a lo- What about the parties? How can
• simț al umorului
cal mediator, because mediators pro- they contribute to the final result of the
Cât priveşte părțile? Cum pot ele să
mote themselves on sites, personal mediation procedure?
contribuie la rezultatul final al procedurii
blogs, Facebook and other social webs • they must understand from the bede mediere?
• by searching on national or local dedi- ginning that they will find the solu• acestea trebuie să înțeleagă de la încated mediation portals
ceput că vor găsi soluția pentru protion for their problem
blema lor
• they must understand that in mediaMediation costs are...
• trebuie să înțeleagă că, în mediere, se
tion they respect the law, but adapt
• LOWER than the costs generated by
respectã legea, dar o vor adapta penit for their own interests and benefit
an action in court, because:
tru propriile lor interese și beneficii
• they must believe in the procedure
• the time to remediate the problem is
• trebuie să creadă în procedură și treand must trust the mediator
shorter
buie să aibă încredere în mediator
• they must accept the mediator‘s rules
• in mediation, the persons in conflict • they must cooperate and must have
• trebuie să accepte regulile mediatorului
have to pay fees to only one person, an opened attitude
• trebuie să coopereze și să aibă o atituthe mediator, in contradiction to the • they must be aware that the prodine deschisă
trial, where they have to pay at least
• trebuie să fie conștiente de faptul că
cedure is a win-win procedure, that
two lawyers
procedura este una de tip câştig-câşnone of them loses, but both of them
• mediation costs are affordable, being
tig, cã nici una dintre ele nu pierde, ci
will accept and agree the common soequally sustained by all the persons
ambele vor accepta şi vor fi de acord
lution they found
in conflict (if they don’t choose other • they must be aware that they will save
cu soluția comună gãsitã
kind of payment)
• trebuie să fie conştiente de faptul că
up time, money, will protect their pri• solving a conflict through mediation
vor economisi timp, bani, îşi vor provacy and will keep the stress away
abolishes the necessity to hire and
teja intimitatea și vor ține stresul la
Marketing issues for
pay experts, evaluators, assessors
distanță
• many of the civil cases solved within mediators
Aspecte de marketing
Can we talk about special marketing
the mediation procedure are eligible
pentru mediatori
for the examption from stamp duty, issues for mediators?
Putem vorbi despre probleme de
Marketing is universal, so... it is apwhich is very high, especially for the
marketing speciale pentru mediatori?
plicable to mediation and mediators too.
business-to-business matters
Marketingul este universal, așa că ...
It is very important to know that a meHow to bring bring
este aplicabil şi medierii și mediatorilor.
diator is the mediation‘s messenger.
thpersons in conflict to
Este foarte important de știut că meThe mediator himself is a message, evemediation?
diatorul este mesagerul medierii.
rything concerning him is very important:
This is a valid question ... and it’s up to • his communication style
Mediatorul însuși este un mesaj, tot
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ceea ce îl privește este foarte important:
• stilul sãu de comunicare
• stilul vestimentar
• mediul oferit de biroul sãu poate fi
atractiv şi este o metodã foarte bunã
de a construi încrederea în mediere
• cand cunoaşte oameni noi, mediatorul ar trebui să aibă propriile sale cărți
de vizitã
• materiale personale despre mediere
ar trebui să fie un plus
• interviurile, aparițiile televizate cresc popularitatea și credibilitatea mediatorului
Cu toate acestea, am înțeles că un
mediator poate avea mai mult succes ca
membru al unei organizații profesionale.
În iunie 2012, 17 mediatori au fondat
CENTRUL DE MEDIERE PLOIEŞTI cu scopul declarat de a promova medierea și
pe mediatori.
În timpul acestor ultime opt luni, suntem mândri să menționãm că:
• am devenit membru activ al Uniunii
Centrelor de Mediere din România
• am organizate sesiuni lunare gratuite
de informare pentru oamenii din orașul
Ploiești și alte orașe din judeţul Prahova
• am semnat protocoale cu unele
instituții importante și cu primarii comunelor din tot judeţul Prahova
• am prezentat CENTRUL DE MEDIERE
PLOIEŞTI tuturor instanțelor din județ
• în luna noiembrie am organizat CARAVANA MEDIERII la sediul Curții Ploieşti, CENTRUL DE MEDIERE PLOIEŞTI
fiind prima organizație profesionalã
româneascã care a reușit într-o astfel
de acțiune
• am lansat, la Biblioteca Publică „Nicolae Iorga” din Ploieşti, cartea numită
„Medierea, o perspectivã psihologică
asupra soluționãrii conflictelor”, scrisã

de Freddie Strasser și Paul Randolph

CENTRUL DE MEDIERE
PLOIEŞTI

• a obținut recunoaşterea pentru activitatea sa de voluntariat în decembrie
2012, la evenimentul „Gala voluntarilor Prahova”
• a organizat, timp de două zile, în
ianuarie 2013, o acțiune dedicată
informãrii oamenilor despre data
iminentã de intrarea în vigoare a Legii
nr.115/2012, care prevede informarea
privind medierea ca procedură preliminară acţiunii în instanța de judecată. Această acțiune a avut loc, pentru a
doua oară, la sediul Curții Ploieşti.
• a propus Consiliului Județean, pentru
planul local viitor de
dezvoltare, sã analizeze posibilitatea de a
introduce în școli un
proiect educațional
pentru elevi – „Medierea în școală”, proiect
care ar putea fi pus în
aplicare de bună voie
de către noi, membrii
CENTRULUI DE MEDIERE PLOIEŞTI
• am creat și tipărit materiale de mediere, CENTRUL DE MEDIERE PLOIEŞTI
fiind prima organizație profesională
care a făcut acest tip de activități
• am elaborat fluturaşi şi știri de presă
• am publicat articole, am acordat interviuri, am participat la emisiuni.
■
Anda Pausan
Rodica Cociu-Anghel
Mediatori

• his dressing style
• the environment of his office can
be attractive and it is a very good
method of constructing the trust in
mediation
• when meeting new people, the mediator should have his own business cards
• personal materials about mediation
should be a plus
• interviews, televised appearances increase the mediator’s popularity and
credibility
However, we understood that a mediator can be more succesfull as a member
of a professional organisation.
In June 2012, 17 mediators founded
PLOIESTI MEDIATION CENTER with the
declared goal to promote the mediation
and the mediators too.
During these past
eight months, we are
proud to mention that
we:
•
became an active member of the Union
of Mediation Centers of
Romania
•
organised free
monthly information sessions for people in Ploiesti city and other towns in Prahova
county
• signed protocols with some important institutions and Mayors of communes all over Prahova county
• introduced PLOIESTI MEDIATION
CENTER to all courts in the county
• in November we organised the THE
CARAVAN OF MEDIATION at the Ploiesti Court‘s headquarters, PLOIESTI
MEDIATION CENTER being the first
Romanian professional organisation

which succeded in such an action
• launched, at the Public Library „Nicolae Iorga” from Ploiesti, the book
named „A Psychological Insight Into
Conflict Resolution„, written by Freddie Strasser and Paul Randolph

PLOIESTI MEDIATION
CENTER

• obtained the recognision for it‘s volunteering activity in December 2012,
at the „Prahova Volunteer Gala„ event
• organised, for two days, in January 2013, an action dedicated to inform the people about the iminent
date to entry into force of the Law
nr.115/2012, which statuated the informing about mediation as a preliminary procedure to an action in court.
This action took place, for the second
time, at Ploiesti Court‘s headquarters.
• proposed to the County Council, for
the future developpment local plan,
to analise the possibility to introduce
in schools an educational project for
the students – „Mediation in school„,
project which would willingly be
implemented by us, the members of
PLOIESTI MEDIATION CENTER
• created and printed mediation materials, PLOIESTI MEDIATION CENTER being the first professional organisation
which did this kind of activities
elaborated press handouts, news
• published articles, gave interviews,
participated to TV shows
■
Anda Pausan
Rodica Cociu-Anghel
Mediators

Aspecte legislative in Marea Britanie – încurajare
sau apatie din partea Guvernului?

Legislative aspects in UK – Government encouragement or apathy?

Material prezentat in cadrul Workshopului Caravana Medierii organizat la Londra,
18 martie 2013, de Uniunea Centrelor de
Mediere din Romania in parteneriat cu
Fundatia Slynn, Ambasada Romaniei la
Londra si Camera de Comert Bilaterala Britanico-Romana
ecenzia Lordului Woolf legatã
de sistemului de justiție civilă și
rapoartele sale privind Accesul la
Justiţie din 1995 și 1996 au semnalat o
schimbare în procedurile judiciare pentru
disputele civile. Conform acestor schimbări, instanțelor de judecată li s-a dat rolul
de furnizare a informațiilor cu privire la
soluționarea alternativă a disputelor (ADR),
dar și de încurajare a utilizării acestora, în
cazurile adecvate. Raportul Final din 1996
arãta cã: instanța va încuraja utilizarea
ADR la conferințele de managementul

Presented at the Workshop Mediation
Caravan organized in London, 18 March
2013, by the Union of Mediation Centers
of Romania in partnership with the Slynn
Foundation, The Embassy of Romania in
London and the British-Romanian Chamber of Commerce
ord Woolf’s review of the Civil
Justice system and his Access to
Justice Reports of 1995 and 1996
signalled a change in court procedures
for civil disputes. Under these changes,
the courts were given a role in providing
information about alternative dispute
resolution (ADR) and encouraging its
use in appropriate cases. The 1996 Final
Report stated that: the court will encourage the use of ADR at case management
conferences and pre-trial reviews, and
will take into account whether the par-

Medierea și sistemul
de justiție civilă
în Marea Britanie

R

cazurilor și întrevederile premergãtoare
procesului și va lua în considerare dacă
părțile au refuzat nejustificat încercarea
metodelor ADR sau s-au comportat în
mod nejustificat în cursul ADR.
Aceste modificări au fost consființite
formal în cadrul procesul prin Reformele Justiției Civile introduse în 1999.
Normele de Procedură Civilă (NPC) care
au rezultat reglementează practica și
procedura care trebuie urmate în secţia
civilă a Curții de Apel, a Înaltei Curţi și în
tribunalele districtuale.
Obiectivul prioritar al NPC constã
în îndreptãţirea instanței să se ocupe
de cazuri într-un mod just. O parte a
acestui obiectiv major impune instanței
sã gestioneze cazurile în mod activ,
ceea ce include: încurajarea părților sã
foloseascã o procedurã alternativă de

Mediation
and the Civil Justice System
in the UK

L

ties have unreasonably refused to try
ADR or behaved unreasonably in the
course of ADR.
These changes were enshrined formally into the court process through the
Civil Justice Reforms introduced in 1999.
The resulting Civil Procedure Rules (CPR)
govern the practice and procedure to be
followed in the civil division of the Court
of Appeal, the High Court, and county
courts.
The overriding objective of the CPR is
all about enabling the court to deal with
cases justly. Part of that overriding objective requires the court to actively manage cases, which includes: encouraging
the parties to use an alternative dispute
resolution procedure if the court considers that appropriate and facilitating the
use of such procedure.
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soluționare a litigiilor dacã instanţa
consideră că este potrivit și facilitarea utilizării unei astfel de proceduri.
NPC, de asemenea, stabilesc elementele
care urmează să fie luate în considerare
pentru a decide cuantumul compensaţiilor: instanța trebuie să aibă în vedere
eforturile depuse, dacă este cazul, înainte și în timpul procedurii, cu scopul
de a încerca să soluționeze litigiul. În
consecință, în cazul în care o parte
câștigătoare a refuzat anterior o ofertă
rezonabilă de mediere, judecătorul poate decide ca partea care pierde sã nu fie
obligatã sã plãteascã pãrţii câștigătoare.
Aşadar, per toal, în plus față de ideea cã părțile trebuie sã depunã toate
eforturile pentru a încerca să rezolve un
litigiu înainte de a se prezenta instanței,
din momentul în care au emis o plângere, normele de procedură civilă impun
instanțelor – inclusiv judecãtorilor din
aceste instanțe – sã încurajeze, dar și să

faciliteze utilizarea medierii civile.

Serviciile de Mediere

Speţele de valoare micã
Formularele şi broşurile instanţelor
încurajeazã utilizarea medierii.
În cazurile cu valoare redusă (cazuri de
până la 5.000 £ ca valoare – care vor creşte le 10.000 £ de la 1 aprilie 2013), părțile
sunt direcționate către Serviciul intern de
mediere dedicat speţelor de valoare micã.
Odată ce instanța primește o plângere cu privire la un caz de valoare micã,
acesta trimite ambelor părți pachetul
plângerii, care conţine: comunicarea
plângerii, chestionarul de alocare a speţelor de valoare micã (N149) și broşura
EX307 „Metoda speţelor de valoare micã”.
Dacă părțile doresc să utilizeze Serviciul intern de mediere dedicat speţelor
de valoare micã, trebuie doar sã bifeze
o casetă pe formular (a se vedea figura
1 de mai jos)

The CPR also set out the factors to
be taken into account in deciding the
amount of costs to award: the court must
have regard to the efforts made, if any,
before and during the proceedings in order to try to resolve the dispute: Consequently, if a winning party has previously
refused a reasonable offer of mediation,
the judge could decide that the losing
side will not be required to pay the winning side’s costs.
Overall, therefore, in addition to parties making every effort to try to settle a
dispute before they ever come to court,
once they have issued a claim, the Civil
Procedure Rules require the courts – including the judiciary in those courts – to
both encourage and facilitate the use of
civil mediation.

Mediation Services

Small Claims
Court forms and court leaflets encourage the use of mediation.
In the small claims track (cases up
to £5,000 in value – to be increased to
£10,000 from 1 April 2013), parties are
directed to the in-house small claims
mediation service.
Once the court receives a defence
to a small claim, it sends both parties a
defence pack containing – notice of defence, small claim allocation questionnaire (N149) and leaflet EX307 ‘The small
claims track’.
If parties want to use the small claims
mediation service, they simply tick a box
on the form (see Figure 1 below).

Figure 1: Extract from the N149 – the small claims allocation questionnaire

Figura 1: Extras din chestionarul N149 privind alocarea speţelor de valoare micã
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La expirarea termenului limitã pentru
chestionarul de alocare, dosarul este
transferat unui judecător districtual
pentru o decide în legãturã cu alocarea.
În acest stadiu, judecătorul, pe baza hârtiilor prezentate, considerã dacă respectivul caz este potrivit pentru mediere.
Absența unuia sau a tuturor chestionarelor de alocare nu împiedică judecătorul
sã încurajeze părțile privind utilizarea
Serviciului intern de mediere dedicat
speţelor de valoare micã.
Toţi mediatorii de cazuri cu valoare
micã sunt angajaţi ai instanței, iar medierea are loc în principal prin telefon,
conversațiile purtându-se separat între
mediator și părți, mai degrabã decât prin
intermediul unei apel-conferințã.
În fiecare din ultimii patru ani, mediatorii au efectuat între 10.000 şi 11.000 medieri.
Conform instanțelor care susţin Serviciul intern de mediere dedicat speţelor
de valoare micã, aproape toate cazurile
sunt potrivite pentru mediere (în jur de
80% din toate cazurile cu valoare micã).
Rata de soluţionare este de aproximativ 70%, iar serviciul a primit niveluri
foarte ridicate de satisfacție din partea
clienților (a se vedea anexa A).
În urma unei consultări din 2011
(Soluționarea litigiilor în instanțele districtuale), s-a convenit că Ministerul de
Justiție va introduce „trimiterea automată cãtre Serviciul intern de mediere
dedicat speţelor de valoare micã”. Acest
lucru nu înseamnã mediere obligatorie,
dar se aşteaptã ca toate părțile sã fie
direcționate către serviciul de mediere,
astfel încât numãrul celor care folosesc
serviciul sã fie mai mare decât în p rezent.
Procedura acceleratã
Cazurile de valoare mai mare (peste
limita cazurilor considerate cu valoare
micã), sunt alocate procedurilor accelerate, unde instanțele de judecată

încurajeazã utilizarea medierii pe baza
schemelor de instanţã de mai mult de
10 de ani. Inițial acest lucru s-a întâmplat
numai în câteva instanţe, dar din 2004,
Ministerul de Justiție a înființat Linia
Naționalã de Mediere pentru a oferi mediere limitatã în timp şi informaţii privind
comisioane pentru utilizatorii instanţelor.
Acest lucru a fost înlocuit între timp de
un site web (www.civilmediation.justice.
gov.uk – a se vedea figura 2 de mai jos).
Un chestionar de alocare (N150) este trimis tuturor părților, care conține următoarele:
„În conformitate cu Regulile de procedură civilă părțile ar trebui să depună

On the expiry of the time limit for
allocation questionnaires, the file is referred to a district judge for directions
about allocation. The judge at this stage
considers whether the case is suitable
for mediation on the paperwork before
him/her. The absence of one or all allocation questionnaires does not prevent the
judge encouraging the parties to use the
small claims mediation service.
All of the small claims mediators are
court staff, and the mediation is mainly
by telephone, with the conversation
shuttling between the mediator and the
parties via separate phone calls rather
than via a conference call.
In each of the past four years the mediators have conducted some 10,000 to
11,000 mediations.

Caravana Medierii la Alexandria. Februarie 2013

toate eforturile pentru a-şi rezolva cazul
înainte de audiere. Acest lucru se poate
face prin discuții sau negocieri (cum ar fi
o masă rotundă sau o conferință de soluţionare), sau printr-un proces mai formal,

Evidence from those courts that support the small claims mediation service
has shown that nearly all cases are suitable for mediation (around 80% of all
small claims). The settlement rate is

about 70%, and the service has received
very high levels of customer satisfaction
(see Annex A).
Following a 2011 consultation (Solving disputes in the county courts), it has
been agreed that the Ministry of Justice
will introduce “automatic referral to the
small claims mediation service”. This is
not compulsory mediation, but the expectation is that all parties will be directed to the mediation service, with many
more using the service than at present.
Fast and multi-track cases
Higher value cases (in excess of the
small claims limit), are allocated to the
fast or multi-tracks, where the courts
have been encouraging the use of mediation via court based schemes for
more than 10 years. Initially this was
just in a few courts, but
from 2004, the Ministry
of Justice set up the
National Mediation
Helpline to provide
time-limited fixed-fee
mediation to court users. This has since been
replaced by a website
(www.civilmediation.
justice.gov.uk – see Figure 2 below).
All parties are sent
an allocation questionnaire (N150), which
contains the following
words:
“Under the Civil Procedure Rules parties
should make every effort to settle their case
before the hearing. This
could be by discussion
or negotiation (such as
a roundtable meeting
or settlement conference) or by a more
formal process such as mediation. The
court will want to know what steps have
been taken. If you think that it would
be worthwhile you and the other party
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cum ar fi medierea. Instanța va dori să
știe ce măsuri au fost luate. Dacă credeți
că ar fi util pentru dvs. şi cealaltă parte sã
încercaţi negocierea unui acord, în acest
stadiu, ar trebui să bifați „Da”. Instanța
poate dispune o amânare, indiferent
dacă toate celelalte părți sunt sau nu de
acord. Mai multe informații despre me-

diere, comisioanele percepute și o listã
de furnizori de mediere sunt disponibile online la www.civilmediation.justice.
gov.uk. Acest serviciu oferă persoanelor
fizice și juridice detalii de contact privind
furnizorii naționali de mediere civilã și
comercialã, toţi fiind acreditaţi de către
Consiliul de Mediere Civilă.

trying to negotiate a settlement at this
stage you should tick the ‘Yes’ box. The
court may order a stay, whether or not
all the other parties to the claim agree.
More information about mediation, the
fees charged and a directory of mediation providers is available online from

www.civilmediation.justice.gov.uk This
service provides members of the public
and businesses with contact details for
national civil and commercial mediation
providers, all of whom are accredited by
the Civil Mediation Council.”

If parties access the website, they can
obtain the details of mediation providers
willing to provide mediation at the fixed
rates illustrated.
All of the mediation providers listed
have been accredited by the Civil Mediation Council (see below).
Regulation: training and certification
In England and Wales, since there is
no state regulation of mediation, anyone
could themselves a mediator. However,
in practice, all mediators have undergone some sort of mediation training.
However, in order to ensure that the
courts were referring parties to quality
mediation services, the Ministry of Justice worked closely with the Civil Mediation Council (www.civilmediation.org) to
standardise mediation provision.
The CMC was founded in April 2003 to
represent the common interests of mediators and mediation providers in promoting mediation and similar forms of
dispute resolution in England and Wales.
The CMC is now recognised as the
organisation which represents the interests of civil, commercial and workplace
mediation in England and Wales, with
links throughout the United Kingdom
and Europe. It has more than 80 provider
members and over 300 individual members. It provides an accreditation scheme
for mediation providers, and acts as the
first point of contact for the Government,
the judiciary, the legal profession and
industry on civil mediation issues. The
CMC’s board includes government, the
legal profession and the elected representatives of the provider and individual
members.
The CMC introduced an accreditation scheme, which is the main mark of
quality assurance in the civil mediation
profession. This is very much in line with
Article 4 of the EU Mediation Directive,
which encourages Member States to
develop effective quality control mechanisms.
CMC Accreditation
The characteristics examined by the

CMC when assessing a candidate provider are broadly:
(a) Adequate mediator training – the
method by which the candidate has
and will continue to admit mediators to
membership of its panel, list or group:
this includes the minimum training requirement it sets for candidate members,
the means by which it assesses whether
that training is sufficient and whether
the candidate has a sufficient understanding of role and duties of a mediator to be appropriate for admission. The
CMC has based its criteria on practice
within the civil mediation community
in the UK and abroad, but it will refine
and may revise its requirements in due
course.
(b) Code of Conduct – whether the
provider has instituted or adopted, and
implements, an appropriate Code of
Conduct for its members to follow: the
CMC endorsed and adopted the EU Model Code of Conduct for Mediators in 2004
and expects that this Code, or a Code of
equivalent rigour, should be embraced
by an accredited mediation provider.
(c) Complaints Handling and Feedback – whether the provider has a
published complaints procedure and
requires written records to be kept of all
complaints.
(d) Supervision and Mentoring – the
means by which the provider provides
adequate and appropriate supervision,
mentoring, monitoring and observerships for its mediators; the provider’s
mediation-specific continuing professional development (CPD) policy
and programme or requirements; the
scheme the provider adopts for handling
comments and feedback; and the opportunity for peer review.
(e) Insurance – whether the provider
can demonstrate that it has adequate
insurance in place for the activities it and
its members undertake. Officers and directors insurance is required in addition
to mediator insurance where the officers
and directors are not panel mediators.

Figure 2: Find a Civil Mediation Provider Website

Figura 2: Website-ul Gaseşte un furnizor de mediere civilã

Dacă acceseazã site-ul, părțile pot
Acreditare CMC
obține detalii cu privire la furnizorii de
Caracteristicile examinate de către
mediere care doresc să furnizeze medie- CMC atunci când evaluează un candidat
re la ratele fixe ilustrate.
furnizor sunt, în general, urmãtoarele:
Toţi furnizorii de mediere enumeraţi
(a) formare adecvată a mediatorilor
sunt acreditaţi de către Consiliul de Me- – metoda prin care candidatul are și va
diere Civilă (a se vedea mai jos).
continua să admită mediatori ca memReglementare: formare și certificare bri pe listele acestuia sau în grupul sãu:
În Anglia și Țara Galilor, deoarece nu aceasta include cerința minimă de forexistă nici o reglementare de stat în do- mare stabilitã pentru membrii candidaţi,
meniul medierii, oricine poate fi mediator. mijloacele prin care evaluează, dacă inCu toate acestea, în practică, toţi media- struirea resepctivã este suficientă și dacă
torii au urmat unele cursuri de mediere. respectivul candidat are o înțelegere
Cu toate acestea, pentru a se asigura că suficientă a rolului și atribuțiilor unui meinstanțele trimit părțile cãtre mediatori de diator, pentru a fi adecvat admiterii. CMC
calitate, Ministerul de Justiție a lucrat în- şi-a bazat criteriile pe practica din cadrul
deaproape cu Consiliul de Mediere Civilã medierii civile de comunitate în Marea
(www.civilmediation.org) pentru a stan- Britanie și în străinătate, dar poate rafina
dardiza dispozițiile în materia medierii.
și revizui cerințele în timp util.
CMC a fost înființat în aprilie 2003 pen- (b) Codul de conduită – dacă furtru a reprezenta interesele comune ale me- nizorul a instituit sau adoptat și dacã
diatorilor și furnizorilor de mediere în pro- implementeazã un Cod de conduită
movarea medierii şi formelor similare de adecvat pe care membrii săi să-l urmeze:
soluționare a litigiilor în Anglia și Țara Galilor. CMC a aprobat și adoptat Modelul de
CMC este acum recunoscut ca Cod de conduită al UE pentru Mediatori
organizația ce reprezintă interesele în 2004 și se așteaptă ca acest Cod, sau
medierii civile, comerciale și medierii un Cod de o rigoare echivalentă, să fie
conflictelor de la locul de muncă în An- îmbrățișat de către un furnizor de mediglia și Țara Galilor, cu legãturi pe întreg ere acreditat.
teritoriul Marii Britanii și Europei. Are mai
(c) Managementul plângerilor şi feedmult de 80 de membri furnizori și peste backului – dacă furnizorul are o procedu300 de membri individuali. Aceasta oferă ră de plângeri publicatã și dacã cere ca
o schemã de acreditare pentru furnizorii plângerile sã fie pãstrate în scris.
de mediere și acționează ca prim punct
(d) Supervizare și mentorat – mijloade contact pentru Guvern, sistemul judi- cele prin care furnizorul asigură o suciar, profesia juridicã și industria privind pervizare adecvată și corespunzătoare,
problemele de mediere civilă. Conduce- îndrumare, monitorizare și observare
rea CMC include reprezentanți ai guver- pentru mediatorii săi; politica furnizonului , ai profesiei juridice şi aleși ai fur- rului și programul sau cerințele privind
nizorului, precum și membri individuali. dezvoltarea profesionalã continuã în
CMC a introdus o schemã de acredi- mediere; schema pe care furnizorul o adtare, care este semnul principal al asi- optă pentru gestionarea comentariilor și
gurării calității în profesia de mediere a feedback-ului, precum și posibilitatea
civilă. Acest lucru este în mare parte în de revizuire din partea colegilor.
conformitate cu articolul 4 al Directivei
(e) Asigurare – dacă furnizorul poate
UE privind medierea, care încurajează demonstra că are o asigurare adecvată în
Statele Membre să dezvolte mecanisme vigoare pentru activitățile pe care acesta
eficiente de control al calității.
şi membrii sãi le întreprind. Asigurarea
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ofițerilor și directorilor este necesară în
plus față de asigurarea mediatorului în
cazul în care ofiţerii și directorii nu sunt
mediatori incluşi în lista mediatorilor.
(f) Administrarea eficientă – dacă
furnizorul poate demonstra că are acorduri administrative adecvate și suficiente, care sunt proporționale cu și pentru
munca și volumul de muncă pe care le
efectueazã, inclusiv gestionarea cererilor,
înregistrarea convorbirilor, contabilitate
exactã pentru comisoane şi emiterea corectă a facturilor la consumator.

(g) Alocarea mediatorilor – metoda
prin care furnizorul poate demonstra că
se asigură (cu excepția cazului în care
părțile decid singure alegerea mediatorului), că un mediator instruit corespunzător, cu experiență și calificarea necesare este alocat respectivului caz.
Ministerul de Justiţie solicitã ca furnizorii de mediere sã fie acreditaţi CMC înainte sã fie adãugaţi website-ului “Gãseşte
un furnizor de mediere civilã”.
Anexa A

Sondaj la nivelul utilizatorului Serviciului intern de mediere dedicat speţelor
de valoare micã HMCTS

(g) Allocation of mediators – the
method by which the provider can demonstrate that it ensures (save where the
parties decide their own choice of mediator) that an appropriately trained, experienced and skilled mediator is allocated
to each case with which it deals.
The Ministry of Justice requires mediation providers to be CMC accredited
before they can be added to the “Find a
Civil Mediation Provider” website.
Annex A

Extracts from HMCTS Small Claims Mediation Service User Survey

Cât sunteţi de mulţumit de urmãtoarele aspecte legate de contactul dvs cu serviciul intern de mediere dedicat speţelor de valoare micã?
Satisfãcut/
Nici
Nesatisfãcut/
Foarte
satisfãcut nici
foarte
satisfãcut
nesatisfãcut
nesatisfãcut
Informaţii scrise primite în
94.70%
4.30%
1.00%
legãturã cu serviciul
Cât este de uşor sã intraţi în
91.20%
6.00%
2.80%
contact cu serviciul
Explicaţii cu privire la modul în
95.80%
3.70%
0.60%
care serviciul mã poate ajuta
Ajutorul oferit de mediator
96.90%
1.90%
1.20%
Rãspuns la întrebare
11,843

How satisfied were you with the following aspects of your contact with the Small
Claims Mediation Service?
Neither
Dissatisfied/
Satisfied/ Very
satisfied nor
very dissasatisfied
tisfied
dissatisfied
Written information recei94.70%
4.30%
1.00%
ved about the service
How easy was it to get in
91.20%
6.00%
2.80%
touch with the service
Explanation of how the
95.80%
3.70%
0.60%
service could help me out
Helpfulness of the mediator
96.90%
1.90%
1.20%
Answered question
11,843

Cât sunteţi de satisfãcut de urmãtoarele aspecte ale medierii?
Nesatisfãcut/
Satisfãcut/ Foar- Nici satisfãcut
foarte
te satisfãcut
nici nesatisfãcut
nesatisfãcut
Posibilitatea dvs de
a participa şi a vã
95.40%
3.10%
1.60%
exprima opiniile
Timpul alocat medierii
93.90%
4.20%
2.00%
Profesionalismul
97.30%
1.60%
1.10%
mediatorului
Rãspuns la întrebare
11,838

How satisfied were you with the following aspects of the mediation?
Satisfied/ very
Neither satisfied Dissatisfied/ very
satisfied
nor dissatisfied
dissatisfied
Your opportunity to
participate and express
95.40%
3.10%
1.60%
your views
The time allowed for
93.90%
4.20%
2.00%
the mediation
The professionalism of
97.30%
1.60%
1.10%
the mediator
Answered question
11,838

Aţi fi pregãtit sã folosiţi serviciul medierii din nou?
Da
94.20%
11,074
Nu
1.90%
218
Nu ştiu
3.90%
461
Rãspuns la întrebare
11,753

Jeremy Tagg
Mediator, fost conducator al departamentului Politici ADR/mediere
in Ministerul de Justitie

Medierea facilitativă
vs. evaluativă vs.
transformativă
O prezentare de Spenser Hilliard –
avocat, mediator şi trainer în mediere
Material prezentat in cadrul Workshopului Caravana Medierii organizat la Londra,
18 martie 2013, de Uniunea Centrelor de
Mediere din Romania in parteneriat cu
Fundatia Slynn, Ambasada Romaniei la
Londra si Camera de Comert Bilaterala Britanico-Romana
Ce reprezintã acestea?
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(f)
Efficient
administration –
whether the provider can demonstrate that it has
suitable and sufficient administrative arrangements
that are proportionate to and for the work and workload
it undertakes, including the handling of
enquiries, the recording of calls, the accurate accounting for fees and the proper rendering of bills to the consumer.

de formare în mediere utilizeazã modelul facilitativ și majoritatea mediatorilor
pretind cã sunt facilitativi.
2. Medierea facilitativã este o formă
a procesului de „negociere principială”
dezvoltat la Harvard de Profesor Roger
Fisher și William Ury, în cartea lor de
succes „Getting to Yes”, care a pus în
evidenţã:
a. teoria „negocierii principiale”, care
implică o negociere bazată pe fondul
Medierea facilitativã
disputei, mai degrabă decât pe poziții
1. În practică, cele mai multe cursuri fixe

Would you be prepared to use the mediation service again?
Yes
94.20%
11,074
No
1.90%
218
Don't know
3.90%
461
Answered question
11,753

Jeremy Tagg
trained mediator and former head of ADR/mediation policy
at the Ministry of Justice

Facilitative vs.
Evaluative vs.
Transformative mediation
A Presentation by Spenser Hilliard –
Barrister, Mesiator and Mediation Trainer.
Presented at the Workshop Mediation
Caravan organized in London, 18 March
2013, by the Union of Mediation Centers
of Romania in partnership with the Slynn
Foundation, The Embassy of Romania in
London and the British-Romanian Chamber of Commerce
What are they?

uses the Facilitative Model and most Mediators claim to be Facilitative.
2. Facilitative Medaition is a form of
the process of “principled negotiation”
developed at Harvard by Professor Roger
Fisher and William Ury in their groundbreaking book “Getting to Yes” which
emphasised:
a. the theory of “principled negotiation” which requires negotiation on merit rather than fixed positions
Facilitative Medaition
b. separating the people from the
1. In practice most mediation training problem, to focus on interests rather

mediation, technique and art » april 2013

b. separarea oamenilor de probleme, exprime în mod eficient și sã-i încurajeze
în vederea concentrãrii pe interese, mai să recunoască motivele acțiunilor lor și a
degrabă decât pe poziții,
acțiunilor altora. Accentul este pus pe exc. importanța adresãrii acelor griji primarea emoţiilor şi a istoriilor trecute.
subiacente, spre deosebire de metodele 12. Mediatorul transformativ își protradiționale de negociere (mai ales în ca- pune să asiste părțile implicate să ia prozul litigiilor de muncă americane) în care priile decizii și să acţioneze singure, iar
se adoptã poziții bine înrădăcinate și nu părțile sunt în foarte mare mãsurã resproduce nicio mişcare
ponsabile de proces, în timp ce mediatod.determinarea
unui număr de
opțiuni înainte de a
lua decizii și de a genera astfel o soluţie
de tipul „câştig-câştig”
3. Mediatorii facilitativi cred că pãrţile
deţin responsabilitatea pentru propriile
probleme și de aceea
le revine lor sarcina
sã gãseascã o soluție,
ghidaţi, însã nu conduşi de cãtre mediator. Aceasta se bazează pe convingerea că
persoanele implicate
în situație au cea
mai bună înțelegere
a ceea ce au nevoie
pentru ei înșiși și unul
de altul.
4. Mediatorul oferă
un proces structurat Caravana Medierii la Alexandria. Februarie 2013
de care părțile să se
foloseascã cel mai bine pentru a căuta rul lucrează pentru a le sprijini pe mãsurã
ce conflictul lor se desfãşoarã.
soluții reciproc satisfăcătoare.
5. Medierea facilitativã are avantajul
suplimentar că mediatorul nu are nevoie O abordare integratã:
de cunoştinţe juridice de specialitate în 13. În cercurile comerciale, medierea
transformativã este adesea criticatã
materia disputei.
ca fiind prea idealistã, insuficient de
Medierea evaluativă
concentratã și neutilã pentru probleme6. În medierea evaluativă, mediatorul le de afaceri sau de instanțã, cu toate
va exprima o opinie cu privire la fondul acestea, accentul pus pe exprimarea
disputei. Nu există nici o îndoială că emoției și faptul cã permite fiecărei părți
mulți clienți caută sau chiar se așteaptă să fie auzitã poate oferi instrumente utile
la acest tip de asistență.
pentru mediatorul facilitativ
7. Mediatorii evaluativi sunt preocupați 14. În timp ce majoritatea mediatorilor
de drepturile legale ale părților, mai facilitativi exprimã opinii mai mult sau
degrabă decât de nevoile și interesele mai puțin puternice cu privire la pericolor, și fac evaluãri bazate pe concepte lele medierii evaluative, realitatea este
juridice de echitate. Mediatorul evaluativ că, exceptând cele mai simple medieri, în
structureazã procesul și influențează în practică, este foarte dificilã evitarea unei
mod direct rezultatul medierii.
forme de evaluare în timpul unei medieri.
8. Cu toate acestea, multe critici au De îndată ce începe, de exemplu, testafost formulate împotriva acestei medieri rea realitãţii, mediatorul nu
evaluative ca fiind coercitivă, de sus în poate evita să facă o anumită
jos, greoaie şi neimparțialã.
judecatã cu privire la punctele
9. Pericolul este că, odată ce mediato- puternice ale cazului. Abilitarul și-a exprimat o opinie ce favorizează tea mediatorului constă în a
una dintre pãrţi, acest lucru are un efect face acest lucru fără a pierde îndistructiv asupra procesului de mediere. crederea sau relaţia cu partea.
Încrederea, care este un element atât de
important în găsirea unei soluții, poate fi Concluzie
pierdutã definitiv, cel puțin pentru una 15. În materie comercială, este un lucru artificial să respecţi cu
dintre părți.
strictețe doar unul dintre aceste modele.
Medierea transformativă În timp ce medierea facilitativã, în opinia
10. Medierea transformativă se bazea- mea, oferă de departe cea mai eficientă
ză pe convingerea că părțile sunt cel mai metodă, mediatorul trebuie să fie preîn măsură să decidă dacă și cum să rezol- gătit să fie flexibil și să împrumute, acolo
ve disputa dintre ele.
unde este cazul.
■
11. Mediatorul considerã cã sarcina
acestuia este sã permitã pãrților să se
Spenser Hilliard

than positions,
c. the importance of addressing underlying concerns as opposed to the traditional negotiating methods (especially
in American labour disputes) of taking
entrenched positions and not moving
from them
d. to generate a number of options
prior to making decisions and thereby

generate a “win-win” solution
3. Facilitative Mediators believe that
the parties have responsibility for their
problems and therefor it is for them to
come to a solution, guided but not directed by the mediator. This is based on
the belief that the people involved in the
situation have the best understanding of
what they need for themselves and from
each other
4. The mediator offers a structured
process for the parties to make best use
of in seeking mutually satisfactory solutions.
5. Facilitative Mediation has the added advantage that mediator does not
need specialist legal knowledge of the
area of the dispute.

Evaluative Mediation

6. In Evaluative Mediation, the Mediator will express an opinion
on the merits of the dispute.
There is no doubt that many
clients seek or even expect
this type of assistance.
7. Evaluative mediators
are concerned with the legal
rights of the parties rather
than needs and interests, and
evaluate based on legal concepts of fairness. The Evaluative Mediator
structures the process, and directly influences the outcome of mediation.
8. However, much criticism has been
levelled against evaluative mediation as
being coercive, top-down, heavy-handed and not impartial
9. The danger is that once a mediator
has expressed a view that favours one

party or the other this has a destructive
effect on the mediation process. The
trust that is such an important element
in reaching a settlement may be permanently lost, at least with one of the
parties.

Transformative Mediation.
10. Transformative mediation is based
on the belief that it is
the disputing parties
who are best able to
decide whether and
how to resolve their
dispute.
11. The Mediator
views his job as enabling the parties to
effectively express
themselves and to
encourage them to
recognise the reasons
for their actions and
the actions of others.
Emphasis is placed
on the expression of
emotion and past histories.
12. A Transformative Mediator aims to
assist the parties involved to make their
own decisions and
take their own actions and the parties
are very much in charge of the process
whilst the mediator works to support
them as their conflict unfolds.
An Integrated Approach:
13. In commercial circles Transformative Mediation is often criticized for being too idealistic, not focused enough,
and not useful for business or court matters, however, it’s emphasis on the expression of emotion and allowing each
party to be heard can provide useful
tools to be deployed by the Facilitative
Mediator
14. Whilst most Facilitative Mediators
will express more or less strong views
concerning the dangers of evaluative
mediation, the reality is that, except in
the most straightforward of mediations,
it is, in practice, very difficult to avoid
some form of evaluation during a mediation. As soon as a mediator starts, for
instance, to reality test, he cannot avoid
making some form of judgement as to
the strength of the parties case. The Mediator’s skill lies in doing so without losing the trust of or rapport with the party.

Conclusion

15. In commercial matters, it is artificial to strictly adhere to just one of these
models. Whilst Facilitative Mediation, in
my view, offers far and away the most
effective method, the Mediator should
be prepared to be flexible and to borrow
where appropriate.
■
Spenser Hilliard
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Medierea transfrontalieră în
materie civilă şi Comercială

Cross-border mediation in
civil and commercial matters

Material prezentat in cadrul Workshopului Caravana Medierii organizat la Londra,
18 martie 2013, de Uniunea Centrelor de
Mediere din Romania in parteneriat cu
Fundatia Slynn, Ambasada Romaniei la
Londra si Camera de Comert Bilaterala Britanico-Romana
niunea Europeană promovează activ metode de soluționare
alternativă
a
disputelor:
soluționarea alternativã a disputelor-ADR,
soluționarea on-line a disputelor - ODR.
Soluționarea alternativă a disputelor
(ADR) este numele comun pentru diferitele modalități de soluționare a unei
neînţelegeri, în afara sãlii de judecată.
ADR include medierea, arbitrajul, medierea-arbitraj, evaluarea neutră timpurie și
conferința de soluţionare.
ODR suplimenteazã metodele ADR
existente, plecând de la ideea că anumite litigii pot fi rezolvate rapid și în mod
adecvat prin intermediul internetului.
În prezent, există mai mult de 750
entități ADR în UE. În 1998 și 2001, Comisia Europeană a emis două recomandări, definind principiile comune pentru
organismele ADR. Autoritățile naționale
au notificat Comisia cu privire la aceste
organisme ADR, pe care le consideră
naționale, în conformitate cu aceste principii. Pachetul ADR și ODR reprezintã una
dintre cele douăsprezece acțiuni cheie
pentru aceastã piaţã, in timp ce ODR
este identificat ca o acțiune importantă a
Agendei Digitale pentru Europa.
Cum ADR se aplică de către entități
care nu intră sub incidența hotărârii
Curții, aceleaşi principii funcţioneazã şi
cu ODR. Soluționare disputelor on-line
se aplică atunci când consumatorul și
comerciantul sunt situaţi la o anumitã
distanță unul de celălalt.
Extinderea explozivã a utilizãrii internetului face posibil ca firmele sã-şi extindă piețele și să furnizeze servicii unor
grupuri mari de e-consumatori.
Un comerț on-line și o dezvoltare economică transfrontalierã vor atrage companii din întreaga Uniunea Europeană.
Companiile și consumatorii trebuie să fie
informați în legãturã cu drepturile lor, cu
privire la alegerea mediului online, dar,
de asemenea, despre faptul cã disputele
pot fi rezolvate mult mai simplu, rapid si
cu costuri mai mici.
Directiva Uniunii Europene 2008/52/
CE privind medierea, în vigoare din 21
mai 2011, se aplicã atunci când cele două
părți implicate într-un litigiu sunt de
acord în mod voluntar să-şi soluționeze
disputa prin intermediul unui mediator.
Directiva privind ADR va oferi o acoperire completă a UE. Va exista o procedură ADR disponibilã pentru toate litigiile contractuale din fiecare sector al pieței,
în fiecare stat membru.
Regulamentul privind ODR va permite consumatorilor și comercianților din
UE sã-şi rezolve disputele care decurg

Presented at the Workshop Mediation
Caravan organized in London, 18 March
2013, by the Union of Mediation Centers
of Romania in partnership with the Slynn
Foundation, The Embassy of Romania in
London and the British-Romanian Chamber of Commerce
he European Union actively promotes methods for alternative
dispute resolution: alternative
dispute resolution-ADR, online dispute
resolution, ODR.
Alternative Dispute Resolution (ADR)
is the common name for the different
ways of settling a disagreement outside

U
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din achizițiile online prin intermediul
ADR on-line datoritã platformei ODR de
soluţionare a litigiilor la nivelul UE.
Platforma ODR va lega toate entitățile
naționale de ADR și a doua jumătate a
anului 2015 va fi data până la care directiva va fi transpusă în legislația fiecărui
stat membru al UE.
Potrivit unui studiu finanțat de UE,
timpul pierdut prin neutilizarea medierii este estimat între 331 și 446 de zile în
Uniunea Europeană, cu costuri juridice
suplimentare estimate între 12.471 euro
şi 13.738 de euro per eveniment.
Accesul la justiție este o piatră de te-

T

Caravana Medierii la Alexandria. Februarie 2013

melie a spațiului european de justiție;
medierea este o alternativă la prezentarea în justiție în cazul litigiilor transfrontaliere. Aceasta se referă la disputele
în care cel puțin una dintre părți este
situatã într-un Stat Membru, altul decât
cel al părții, la data la care părțile au convenit să recurgă la mediere, sau la data la
care o instanță a sugerat medierea. Deci,
se economisesc timp, bani și sunt excluse traumele din copilărie, ca în cazul apariţiei în instanța de judecată.
Chiar dacă acordurile obținute prin
mediere sunt, în general, mult mai susceptibile de a fi executate în mod voluntar, Directiva 2008/52/CE garantează
că toate Statele Membre trebuie să stabilească o procedură prin care un acord
poate, la cererea părților, să fie confirmat
de către o autoritate judiciară, de o decizie sau act autentic emise de o instanță
sau de o autoritate publică.
Această
procedură
permite
recunoașterea reciprocă și executarea pe
întreg teritoriul, a acordurilor UE obținute
prin mediere, în aceleași condiții ca și cele
prevăzute pentru recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești
în materie civilă
și comercială, în
materie matrimonială a răspunderii
părintești.
Statele Membre trebuie să
încurajeze, de asemenea, formarea

the courtroom. ADR includes mediation,
arbitration, mediation-arbitration, early
neutral evaluation, and settlement conference.
ODR supplements existing ADR
methods based on the assumption that
certain disputes can also be resolved
quickly and adequately via the Internet.
Currently there are more than 750 entities ADR in the EU. In 1998 and 2001 the
European Commission issued two recommendations, defining common principles for ADR bodies. The national authorities have notified the Commission
of these ADR bodies which he considers
national in accordance with these principles. ADR and ODR package is one of the
twelve key actions for the market, while
the ODR is identified as an important action of the Digital Agenda for Europe.
As the ADR is applied by entities
which fall outside the Court’s judgment,
the same principles work and ODR. Online dispute resolution shall be applied
when the consumer and the trader is
located at distance one from the other.
The explosive expansion of the use
of the Internet
makes it possible
for businesses to
expand their markets and render
services to large
groups of e-consumers.
An
on-line
trade and crossborder economic

development will bring in companies
from all over the European Union. Companies and consumers must be informed
of their rights, by choosing the online environment, but also about how to solve
the disputes can be solved more simply,
quickly and with lower costs.
European Union Directive 2008/52/
EC on mediation, in force since May 21,
2011, to apply when the two parties involved in a dispute to agree voluntarily
to solve the dispute through a mediator.
Directive on ADR will provide full
coverage of the EU. There will be an ADR
procedure available for all contractual
disputes in each sector of the market in
each Member State.
ODR regulation will enable consumers and traders in the EU to resolve disputes arising out of online purchases to
the ADR online due to the ODR platform
to solve disputes at EU level.
ODR platform will link all national entities of ADR and the other half the year
2015 will be the date up to which the directive will be transposed into the legislation of each member country of the EU.
According to a study financed by the
EU, the time wasted by non-use mediating is estimated between 331 and 446
days in the EU, with additional legal estimated costs from 12,471 euro to 13,738
euro per event.
Access to justice is a cornerstone of
European area of justice; mediation is an
alternative to submission to the courts in
case cross-border disputes. It shall relate
to disputes in which at least one of the
parties is located in a Member State, other than of any other party on the date on
which the parties have agreed to have
recourse to mediation, or on the date on
which a court has recourse to mediation.
So, it saves time, money and shall be exempt from childhood trauma, must to
his appearance in court.
Even if agreements obtained by averaging are generally more likely to be executed voluntarily, the Directive 2008/52/
EC ensures that all the Member States
shall establish a procedure by which an
agreement may, at the request of the
parties, be confirmed by a judicial decision, decision or authentic act issued by
a court or a public authority.
This procedure allows mutual recognition and enforcement in the whole of
the territory of EU agreements obtained
by mediation, under the same conditions as those laid down for the recognition and enforcement of judgments in
civil and commercial matters, in the field
and in the matrimonial matter of parental responsibility.
Member States shall encourage, also,
the training mediators, as well as development and implementation of voluntary codes of conduct for the profession.
Council of the European initiatives,
the Treaties successive and secondary
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mediatorilor, precum și dezvoltarea și punerea în aplicare a codurilor voluntare de
conduită pentru profesie.
Inițiativele Consiliul European, Tratatele succesive și legislația secundară
a Uniunii Europene au contribuit la stabilirea unor legături mai puternice și de
lungă durată între teritorii. Dupã “dizolvarea” frontierelor din cadrul Tratatelor,
este importantã minimizarea impac-

C

tului acestora asupra vieții de zi cu zi a
cetățenilor noștri, cooperarea teritorială
este o parte a unei uniuni tot mai strânse între popoare, permiţând reducerea
barierelor dintre teritorii și regiuni, astfel
generând un sentiment de apartenenţã
și un viitor comun.
■
Aurora Cirlig
Mediator, C.M.R.N.V.

Avantajele informarii
obligatorii

a mediator, am “simtit” ca multi oa- in afara biroului de mediere intrucat promeni, inclusiv avocati sunt reticen- blema se putea rezolva foarte usor din
ti in ceea ce priveste informarea punctual dansei de vedere.
obligatorie despre mediere si avantajele
Dupa doua zile, a venit la mine domacesteia, intrata in vigoare odata cu Noul nul respectabil sa-mi multumeasca penCod de Procedura Civila. Este normal sa fie tru ajutorul dat in rezolvarea problemei
asa avand in vedere ca este o prevedere sale. Mi-a marturisit ca a a vut o percepnoua care se refera la o procedura foarte tie gresita despre doamna presedinta si
putin cunoscuta. Este nevoie de timp ca nu a stiut ca aceasta nu-I raspunde la usa
oamenii sa se obisnuiasca cu ideea ca isi pentru ca este plecata la service si nu din
pot rezolva problemele si altfel decat cu rea vointa. Era foarte multumit ca a reuajutorul instantei de judecata. Pana atunci, sit sa comunice cu dansa si, mai ales ca
noi mediatori trebuie sa ne inarmam cu a primit raspuns la toate intrebarile sale.
rabdare si sa incercam sa aducem in fata
Este adevarat ca mediatorul nu a facut
noastra cat mai multe persoane carora sa in acest caz o mediere propriu-zisa insa
le explicam, pe intelesul lor, ce este medi- a reusit sa realizeze o buna comunicare
erea si cum ii poate ajuta mediatorul in rezolvarea problemei pe
care o au.
Dar, acum vreau sa va vorbesc
despre avantajele sedintei de informare. Da, ati citit bine: avantajele sedintei de informare pentru
cei care participa la aceasta.
Stim cu totii ca un conflict
poate sa apara si din cauza lipsei
de cumunicare. Multi oameni,
au impresia ca nu sunt in seama
daca nu li se raspunde imediat la
o solicitare. De multe ori, se poate intampla acest lucru, dar sunt Caravana Medierii la Alexandria. Februarie 2013
si cazuri cand perceptia persoanei este gresita.
intre doua persoane aflate pe picior de
De curand, m-a contactat un domn razboi. A evitat astfel un razboi inutil inrespectabil care mi-a explicat ca are o tre doua persoane dintre
problema cu presedinta Asociatiei de care una nici macar nu
Proprietari a blocului unde locuieste si ca stia ca urmeaza sa fie data
doreste sa o cheme la informare inainte in judecata…
de a ajunge la instanta. Mi-a marturisit ca
Cei care aleg sa se
doreste mediere dar nu crede ca se poa- prezinte la sedinta de inte acest lucru dat fiind ca are o problema formare gratuita au posinerezolvata de 4 luni si in tot acest timp bilitatea sa afle intentiile
nu a reusit sa o contacteze nici macar o persoanelor implicate si,
data pe doamna presedinta. Insa, cand de ce nu, pot reface comua primit invitatia trimisa de mediator, nicarea astfel incat, impreaceasta a confirmat ca va veni la sedinta una sa poata gasi o solutie
de informare.
la problema lor.
In cadrul intalnirii, dupa ce mediato- Asadar, sedinta de inrul a explicat procedura medierii si care formare poate avea mai multe avantaje
sunt avantajele acesteia, domnul respec- si poate oferi si alte solutii pentru rezoltabil (care venise cu Legea medierii in varea unor probleme. Toate acestea se
mana, deci stia despre ce e vorba), ne-a pot afla dupa intalnirea cu un mediator.
comunicat ca doreste medierea si ca are Sa nu uitam, totusi, ca UN OM PUTERNIC
certitudinea ca numai asa va putea sa- ESTE UN OM INFORMAT.
■
si resolve problema sa. Intelegand care
este problema reala, Presedinta AsociaFlorentina Stanescu
tiei de Proprietari l-a invitat la o discutie
Mediator

legislation of the European Union have regions give rise to a sense of membercontributed to the establishment of links ship and the common future joint. ■
more powerful and longer-lasting between territories. After the “dissolution”
Aurora Cirlig
borders from the Treaties, it is important
Mediator, C.M.R.N.V.
to minimize their impact on daily life of
the citizens our personnel, territorial cooperation is a part of ever closer union
among the peoples, allowing for reduction of barriers between territories and

Advantages of mandatory
information

A

s a mediator, I “felt” that many
people, including lawyers are
reluctant to mandatory information on mediation and its benefits, which
came into force with the new Civil Procedure Code. It is normal to be like this,
since it is a new provision, which refers
to a little-known procedure. It takes time
for people to get used to this idea they
can solve problems other than resorting
to court. Until then, us, the mediators,
must have a lot of patience and try to
bring in as many people as we can, to
explain them what mediation is and how
the mediator can help them solve their
problem.

But let me tell you about the advantages of information session. Yes, you read
correctly: the advantages
of the information session
for those who participate
in it.
We all know that a conflict may occur due to lack
of communication. Many
people think they are
ignored if not receiving
a response to a request
immediately. Often this
can happen, but there are
cases when the person’s
perception is wrong.
Recently, I was contacted by a respectable gentleman who explained to me
that he had a problem with the chairwoman of the Owners’ Association within
the block he was living in and that he
wanted to call that lady to the information meeting before going to court. He
confessed me that he wanted mediation,
but he did not think this was possible, gi-

ven that his problem was unsolved for 4
months and during this time he was unable to contact the lady at least once. But
when she received the invitation sent
by the mediator, she confirmed that she
would come to the information meeting.
During the meeting, after the mediator explained the mediation procedure and its advantages, the respectable
gentleman (who had come with the
Mediation Law in his hands, so he knew
what he was talking about), informed us
that he really wanted mediation and had
confidence this would be the only way
to solve his problem. Understanding
the real problem, the chairwoman of the
Owners’ Association invited him
to a discussion outside the mediation office, because the problem could be solved very easily
from her point of view.
Two days later, that gentleman came and thank me for
helping solve his problem. He
confessed that he had a misperception about the lady and did
not know she hadn’t answered
the door because she was actually at work. He was very pleased
he was able to communicate
with her and especially because
he received answers to all his
questions.
It is true that the mediator did not
actually perform a mediation in this case,
but managed to achieve good communication between two people on the
warpath. The mediator thus avoided a
needless war between two persons, one
of whom did not even know he or she
was to be sued ...
Those who choose to come to the free
information meeting may find out about
the intentions of the persons involved
and, why not, can restore communication so that together they can find a solution to their problem.
Therefore, the information session can
have several advantages and can offer
solutions to solve problems. All this can
be learnt after meeting with a mediator.
Let’s not forget, therefore, that a well-informed person is a powerful person. ■
Florentina Stanescu
Mediator
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Medierea in litigiile
comerciale

raim intr-o societate, in care activitatea economica scazuta, genereaza foarte multe nemultumiri
in randul oamenilor de afaceri, in randul
agentilor economici si al societatilor comerciale . Activitatile comerciale sunt
reglementate intre parti prin contracte
comerciale, aceste contracte cuprinzand
multe clauze si obligatii. Datorita nerespectarii acestor clauze si obligatii,de catre parti, contractele comerciale sunt un
nesecat izvor de litigii comerciale.
Toate aceste litigii consuma, pentru
rezolvarea lor, foarte multe resurse, atat
materiale cat si financiare, dar si foarte
mult timp, care, asa cum stim cu totii, in
mediul economic,are o importanta deosebita
In momentul de fata, MEDIEREA, este
o alternativa solida de rezolvare a acestor
litigii comerciale, intrucat principiile si
procedura medierii, elimina neajunsurile
si dezavantajele rezolvarii litigiilor in instanta.
In cuprinsul Legii 192/2006, privind
medierea si organizarea profesiei de mediator, in Capitolul I,la art 2, pct (1), este
specificat ca:,, Daca legea nu prevede altfel, partile, persoane fizice sau persoane
juridice, pot recurge la mediere in mod
voluntar, inclusiv dupa declansarea unui
proces in fata instantelor competente,
convenind sa solutioneze pe aceasta
cale orice conflicte in materie civila, comerciala, de familie, in materie penala,
precum si in alte materii, in conditiile
prevazute de prezenta lege.’’
La punctul (3), al aceluiasi articol, este
prevazut ca :,, Persoanele fizice sau persoanele juridice au dreptul de a-si solutiona disputele prin mediere atat in afara,
cat si in cadrul procedurilor obligatorii
de solutionare amiabila a conflictelor
prevazute de lege.’’

DE CE SA ALEGEM MEDIEREA
IN LITIGIILE COMERCIALE ?
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In primul rand, asa cum stim cu totii,
in mediul de afaceri, timpul inseamna
bani. Ei bine, acesta este un motiv foarte important, pentru parti, de a apela la
mediere, in situatia unui litigiu comercial.
Rezolvarea rapida a litigiului, precum
si faptul ca, resursele financiare cheltuite
pentru acest lucru vor fi cu mult reduse,
comparativ cu cheltuielile financiare
consumate in cazul unui proces in instanta, sunt argumente solide, pentru ca
partile sa apeleze la mediere.
Daca in situatia unui litigiu rezolvat in
instanta, timpul de solutionare al acestuia variaza de la minim 3 luni, putand
ajunge chiar si la unu sau doi ani, ei bine,
acest lucru se poate face mult mai usor,
in cadrul uneia sau cel mult doua sedinte
de mediere, asta insemnand cateva ore,
in functie de complexitatea cazului, costurile pentru solutionarea litigiului fiind
cu mult reduse. Un alt avantaj, este acela
ca partile, pot dispune de timpul lor, sta-

bilind de comun acord ziua si ora cand
vor participa la sedinta de mediere, comparativ cu instanta de judecata, unde termenul este fixat de catre aceasta.
Confidentialitatea totala a intregii
proceduri de mediere, este un alt motiv
important pentru ca partile,sa apeleze la
aceasta metoda de rezolvare a litigiului .
Plecand de la faptul ca, in instantele de
judecata, sedintele fiind publice, toate
aspectele legate de litigiu, pot fi cunoscute de catre persoanele aflate in sala de
judecata, partile unui litigiu comercial,
care apeleaza la sedinta de mediere, au
un mare avantaj in acest sens, intrucat
pot sa-si pastreze imaginea si notorietatea, fiind singurele care vor decide,

Mediation in commercial
litigation

W

e live in a society where low
economic activity generates
discontent among many businessmen, business operators and companies. Commercial activities between
parties are regulated by commercial
agreements, which contain many clauses and obligations. Given the parties’
failure to comply with these terms and
obligations, commercial agreements
represent an inexhaustible source of
commercial litigation.
For their resolution, all these disputes
consume many resources, both material
and financial, but they also take a very
long time, which, as we all know, is very
important in the economic environment.
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(intrucat mediatorul este obligat sa pastreze confidentialitatea ), daca vreunul
din aspectele sedintei de mediere, va fi
facut public sau nu.
Un motiv la fel de important, de a
apela la aceasta procedura de rezolvare
a litigiilor, este si acela ca, in urma unei
sedinte de mediere, in care s-a ajuns la
un acord total, privind litigiul care a facut obiectul acelei sedinte,
partile,pot sa-si continue
relatiile comerciale, spre deosebire de litigiile rezolvate
in instanta, litigii in urma
carora in marea majoritate a
cazurilor, partile intrerup definitiv sau temporar relatiile
comerciale.
Concluzionand faptul ca
in urma sedintei de mediere,
ambele parti sunt in avantaj, rezolvarea litigiilor printr-o astfel de
procedura fiind una de tip castig-castig,
acordul incheiat exprimand vointa partilor, se poate spune ca, apeland la aceasta
metoda de rezolvare a litigiilor, partile
evita situatia in care altcineva hotaraste
pentru ele .
In acest sens, este oportun ca in toate
contractele comerciale, MEDIEREA sa fie
inclusa ca metoda de solutionare amiabila a litigiilor.
■
Ene Petre
Mediator, Ploiesti

Currently, mediation is a solid alternative to resolve these commercial disputes, as principles and procedure of
mediation eliminate the drawbacks and
disadvantages given by dispute resolution in court.
Law 192/2006 on mediation and organization of the mediator profession in
Chapter I, Article 2, point (1), states that,
‘If the law does not provide
otherwise, parties, individuals or legal entities can use
mediation voluntarily, even
after the onset of a trial
before a competent court,
agreeing to resolve in this
way any conflict in civil, commercial, family, criminal and
other matters, as provided
by law’.
Paragraph (3) of the same
article stipulates that, ‘natural or legal
persons are entitled to settle their disputes through mediation both outside
and within the mandatory procedures
for amicable settlement of disputes under the law”.

WHY SHOULD WE CHOOSE
MEDIATION IN COMMERCIAL
LITIGATIONS?

First of all, as we all know, in business
world, time is money. Well, this is a very
important reason for the parties to seek
mediation in case of a commercial dis-

pute.
Quick resolution of the dispute and
the financial resources spent on this,
which will be greatly reduced compared
to financial expenses consumed in the
case of a court trial, are strong arguments for the parties to resort to mediation.
Compared to a dispute resolved in
court, where the time for resolution varies from a minimum of three months to
even one or two years, well, this can be
done more easily, in one or two mediation sessions at most, meaning just a few
hours, depending on the complexity of
the case, the costs for dispute resolution
being much reduced. Another advantage is that the
parties may
agree the day
and time to
attend the mediation session,
as compared
to the court,
where hearings are set by
the court.
Full confidentiality
of the entire
mediation
procedure is
another important reason
for parties to resort to this method of
dispute resolution. Unlike public court
hearings, where all aspects of a litigation
may become known by people in the
courtroom, the parties to a commercial
dispute that resort to mediation have a
great advantage in this respect, as they
can preserve their image and reputation,
being the only who will decide (because
the mediator is obligated to keep confidential), if any aspect of the mediation
session will be made public or not.
An equally important reason for resorting to this procedure for resolving
disputes, is also the fact that, following
a mediation session in which a full agreement on the dispute is reached, the parties can continue their commercial relations, unlike disputes resolved in court,
which in most cases, parties permanently or temporarily discontinue their commercial relations.
As a conclusion, in mediation both
parties are in advantage, the resolution
is a win-win situation, the agreement
concluded expresses the parties’ will, by
mediation parties being able to avoid
somebody else deciding for them.
Therefore, it is opportune for all commercial agreements to include mediation as an amicable way to resolve conflicts.
■
Ene Petre
Mediator, Ploiesti

mediation, technique and art » april 2013

P

Medierea
în Uniunea Europeană

rofesia de mediator şi activitatea
în domeniul medierii este un domeniu nou în România, dar care
are o perioadă mult mai lungă de activitate pe teritoriul Uniunii Europene (UE).
Ţinând cont de faptul că România doreşte să fie în acelaşi ritm de dezvoltare a
societăţii în raport cu celelalte ţări de pe
teritoriul UE dar şi în contextul alinierii
legislaţiilor cu aceste ţări, mi-am propus
ca să tratez câteva aspecte din domeniul
medierii atât din punct de vedere al ariei
de prestare a acestro servicii, dar şi modalitatea în care mediatorii îşi pot desfăşura activitatea în ţările UE.
Pentru început, trebuie să înţelegem
ce înseamnă libertatea de prestare a
serviciilor (LPS) în UE. În definiţia dată de
Prof.Univ.Dr.Augustin Fuerea în cartea
„Dreptul comunitar al afacerilor”, libertatea de prestare a serviciilor „poate fi definită ca fiind dreptul de a oferi servicii persoanelor sau firmelor care îşi au reşedinţa
pe teritoriul altor state membre, avânduse ca bază un sediu plasat în Comunitate
(fie că este principal sau secundar)”.
După cum se poate observa în această definiţie, se pune problema de localizare a serviciilor în scopul de a se determina incidenţa aplicării art. 49 şi art.50
(vechea numerotare art.59 şi art.60) din
Tratatul de la Roma, denumit în continuare „Tratat”, respectiv a se stabili caracterul transfrontier sau netransfrontier al
prestaţiei. Convenţia de la Roma din 19
Iunie 1980 se referă la prestaţia caracteristică ce reprezintă un criteriu esenţial al
regulii aplicabile în caz de conflict.
Art.50 din Tratat se referă la serviciile ce
sunt guvernate prin dispoziţiile Tratatului
de la Roma ca fiind acele „prestaţii efectuate în mod obişnuit în schimbul unei
remuneraţii”. Chiar Tratatul dă exemple
de servicii cu caracter general, fiind recomandat ca să se refere la „activităţi având
caracter industrial, comercial sau meşteşugăresc şi activităţile profesiunilor liberale”. Observăm, deci, faptul că serviciile profesiunilor liberale sunt precizate în mod
special, ele deosebindu-se de activităţile
comerciale, industriale sau artizanale.
Pentru a ne afla în prezenţa unor servicii cărora li se aplică prevederile Convenţiei de la Roma, trebuiesc îndeplinite
câteva condiţii: sunt prestaţii remunerate şi oferite în mod independent, oricare
ar fi sectorul economic în care se lucrează. Aici sunt necesare şi câteva precizări:
• În cele mai multe cazuri, activitatea
este prestată pe baza unui contract
între prestator şi client;
• Activitatea prestată trebuie să fie remunerată. În situaţia în care se prestează o activitate pur gratuită, nu se
va aplica art.50;
• Cel ce prestează serviciile de mediere
trebuie să aibă caracteristica independenţei, pentru că unei persoane
salariate i se vor aplica dispoziţiile
referitoare la libera circulaţie a mun-
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MEDIATION
IN THE EUROPEAN UNION

he mediator profession and the
citorilor. Acest aspect nu-l împiedică
mediation activity represent a
pe mediatorul angajat să presteze
new field in Romania, although
activitatea profesională şi în paralel
existing in the European Union for a
cu angajamentul, atât timp cât nu are
much longer period. Given that Romania
vreo clauză de neconcurenţă.
wants to have the same pace of sociPentru ca prestarea serviciilor de meety development as the other countries
diere să intre sub incidenţa art.49 şi urmăwithin the EU, and also plans to align
toarele, este nevoie ca aceste servicii să
with these countries, I intend to speak
intre în categoria prestaţiilor comunitare,
about some aspects of mediation, in
respectiv să aparţină unui resortisant al
terms of performance area and the way
unui stat membru, ceea ce înseamnă că
in which the mediators may work in EU
trebuie să aibă sediul pe teritoriul unui
countries.
stat membru, nefăcându-se distincţie înTo begin, we must understand what
tre sediul principal şi sediul secundar.
freedom to perform services (FPS) in
După cum observăm, această activitathe EU means. According to the definite de prestare servici de mediere trebuie
tion given by Professor PhD Augustin
să fie transfrontieră sau intracomunitară
Fuerea in the book “European Business
pentru a beneficia de libertatea comuniLaw”, freedom to perform services “can
tară. De asemeni, potrivit art. 50, prestabe defined as the right to provide sertorul poate să exercite „cu titlu temporar,
vices to persons
activitatea sa în
or companies
ţara de furnizaresident in other
re a prestaţiei”,
Member States,
ceea ce înseamtaking as a basis
nă că pentru a
the headquarface medierea,
ters located in
respectivul methe Community
diator trebuie să
(whether primary
se deplaseze un
or secondary)”.
timp limitat, în
As can be seen
caz contrar el s-ar
from this definisupune regulilor
tion, the question
de stabilire. Este
is the location of
adevărat faptul că
services in order
nu sunt dispoziţii
to
determine
în Tratat potrivit
whether there
cărora prestarea
can be applied
de servicii transart. 49 and 50
frontiere trebuie
numbersă fie temporară
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ing art.59 and
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sau excepţională.
60) of the Treaty
Un alt aspect
of Rome, hereinafter called “the Treaty”
al situaţiei privind prestarea serviciilor
namely to determine the cross-border or
de mediere pe teritoriul statelor membre
non cross-border character of the perforUE este alegerea între libertatea de stamance. The Convention of Rome in June
bilire şi cea de prestare a serviciilor. Aici
19, 1980 refers to the characteristics of
trebuie să luăm în considerare faptul că
performance that is an essential criterion
LPS permite păstrarea regimului fiscal şi
of the rule applicable in case of conflict.
social din statul în care se află sediul de
Article 50 of the Treaty refers to serunde emană serviciile.
vices that are governed by the provisions
Există şi situaţia în care mediatorul,
of the Treaty of Rome as being those
indiferent de forma de organizare, oferă
“performances normally achieved for
servicii clienţilor săi dintr-un stat membru
remuneration”. The Treaty itself gives exprin intermediul sediilor sale auxiliare ori
amples of general services, recommenda punctelor de lucru de pe acel teritoriu
ing the reference to “activities with an
şi prin intermediul LPS, dar pornind de
industrial, commercial or craft character
la un alt sediu stabilit în alt stat membru.
and free professions activities “. We see,
Într-o altfel de situaţie, acelaşi contract
therefore, that the free professions sernu poate fi încheiat şi prin aplicarea reguvices are mentioned in particular, they
lilor referitoare la libertatea de stabilire şi
differing from commercial, industrial or
pentru LPS. Atunci când mediatorul luartisanal activities.
crează cu un client determinat prin interTo have services covered by the Conmediu LPS si prin sediul local, contractul
vention of Rome provisions, several contrebuie să fie considerat, de obicei, ca fiind
ditions must be met: they are services
încheiat de mediatorul de la sediul local.
paid and offered independently, regardDupă cum observăm, alegerea între
less of the economic sector in which
libertatea de stabilire şi cea de prestare
they work. Some clarifications need to
a serviciilor se face liber şi neîngrădit în
be made:
vreun fel de către statele membre ale UE.
• In most cases, the work is performed
Acest lucru este totuşi supus unor reguli

under a contract between the performer and the client;
• The work performed must be paid.
Where a purely work is performed, Article 50 shall not apply;
• The person who performs mediation
services must fulfill the feature of independence, because an employed
person is applied the provisions on
free movement of workers. This does
not prevent the mediator hired to
perform professional work in parallel
with commitment, as long as he has
no non-compete clause.
For mediation services to fall within
Article 49 et seq, these services should
be included within community services,
namely to belong to a national Member
State, which means that it must be located within a State Member, no matter
if primary and secondary office premises.
As shown, this activity of providing
mediation service must be cross-border
or intra-community to enjoy community
freedom. Also, according to Article 50,
the provider may exercise “his work on
a temporary basis in the country where
the service is performed”, which means
that to do mediation, that mediator has
to travel a limited time, otherwise he
would be subject to rules of establishment. It is true that the Treaty does not
include provisions according to which
performing of cross-border services
should be temporary and exceptional.
Another aspect related to performing of mediation services in EU Member
States is to choose between the freedom
of establishment and freedom to perform services. Here we must take into
account that FPS allows preserving fiscal
and social regime of the state where the
performer’s premises are located.
There is also the situation where a mediator, regardless of the form of organization, offers services to its clients in a
Member State through its subsidiary offices or work points on that territory and
through FPS, but starting from another
office established in another Member
State.
In a different situation, the same contract cannot be completed by applying
the rules on freedom of establishment to
FPS. When working with a client determined through FPS and local office, the
contract must usually be considered as
being concluded by the mediator from
the local office.
As we can see, the choice between
freedom of establishment and freedom
to perform services is free and unrestricted in any way by the Member States. This
is however subject to rules restricting
or controlling activity under LPS by that
State invoking of general interests.
To benefit from the freedom of establishment and the freedom to provide
services, the Treaty of Rome consider the
two freedoms equally, both for individu-
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privind restrângerea sau controlul activi- cuta mai pe larg într-un viitor articol.
als and the legal entities and stipulations
tăţii în regim LPS prin invocarea de către
Sub aspectul scopului lucrativ, se ia în
of the European Economic Area Agreeacel stat a unor interese de ordin general. considerare o accecpţiune comunitară
ment (EEA ) reiterate these provisions of
Pentru a beneficia de libertatea de sta- potrivit căreia nu este necesar ca activiArticle 31 to Article 39. We must keep in
bilire şi cea de prestare a serviciilor, Trata- tatea „societăţii” să poată da naştere unui
mind that not all natural and legal pertul de la Roma ia în considerare în mod „câştig pecuniar sau unui câştig material,
sons in a Member State are beneficiaridentic cele două libertăţi, atât pe cea care ar spori averea /patrimoniul asociaies of Community freedoms. Thus, bencare priveşte persoanele fizice cât şi pe ţilor”. Scopul lucrativ este, în acest caz, sieficiaries of these freedoms can be those
cele juridice, iar dispoziţiile Acordului in- nonim cu participarea la viaţa economică,
subjects of internal law that are placed
stituint Spaţiul Economic European (SEE) în scopul de a obţine profit sau beneficii
under the scope of the law by migration
reiterează aceste prevederi de la art.31 la pentru patrimoniul persoanei fizice.
or their activity.
art.39. Trebuie să ţinem cont de faptul că
Fără a intra în detalii tehnice privind
As set out in European legislation,
nu toate persoanele fizice şi cele juridice derularea activităţii de mediere pe teritoany person holding the nationality of a
resortisante într-un stat membru sunt be- riul UE, constatăm faptul că profesia de
Member State can be a community naneficiare ale libertăţilor comunitare. Ast- mediator are o arie destul de extinsă de
tional and establishment of citizenship
fel, au calitatea de beneficiare ale acestor aplicare iar legislaţia UE ne dă dreptul de
law belongs to the State whose nationallibertăţi acele subiecte de drept intern profesa în aceleaşi condiţii ca şi profesioity is claimed.
care se plasează în sfera de aplicare a niştii din aceste ţări, ba chiar ne şi apără
As outlined in TCE Article 48 compadreptului prin migrarea sau activitatea lor. dreptul de desfăşura activităţi în cadrul
nies’ access to freedom of establishment
După cum se prevede în legislaţia eu- profesiei prin participarea la viaţa econoand freedom to provide services considropeană, este resortisant comunitar orice
persoană care are cetăţenia unui stat
membru iar determinarea cetăţeniei aparţine legii statului a cărui cetăţenie se invocă.
Aşa cum reiese din art.48 TCE, accesul
societăţilor la libertatea de stabilire şi de
prestare a serviciilor ia în considerare un
sistem mai liberal, respectiv cel al încorporării, pentru că este mai favorabil societăţilor constituite conform legislaţiei unui
stat membru. Potrivit sistemului încorporării este necesar ca societăţile să aibă sediul statutuar în cadrul Comunităţilor, fie
administraţia centrală ori sediul lor principal. În plus, art.48, alin.2 (art.58 din vechea
Caravana Medierii la Alexandria. Februarie 2013
numerotare) ne spune că prin societăţi se
înţeleg „societăţile civile sau comerciale, mică din cadrul UE prin intermediul unor
er a more liberal system, namely that of
inclusiv cooperativele şi celelalte persoa- contracte bine determinate de prestări
incorporation, as it is more favorable for
ne juridice de drept public sau privat, cu servicii, fie prin intermediul unor birouri
companies established under the law of
excepţia societăţilor fără scop lucrativ”.
deschise în interiorul comunităţii fie prin
a Member State. According to the incorObservăm că noţiunea de „societate” deplasări periodice la partenerii de conporation system it is necessary for comeste privită într-o accepţiune comuni- tract, în ţara unde aceştia îşi derulează
panies to have statutory premises within
tară, adică cu o interpretare uniformă şi afacerile ori în care şi-au stabilit domiciCommunities, either their headquarters
independentă de criteriile din dreptul liul ori reşedinţa.
or central administration. In addition, arnaţional. În plus, sunt considerate „soci- În plus, vedem că putem să practicăm
ticle 48, paragraph 2 (article 58 of the old
etăţi”, conform art.48 din Tratat, orice en- activitatea de mediere şi prin intermenumbering) explains us that a company
tităţi care au capacitatea de a desfăşura diul unor forme de organizare a profesiei
means “civil or commercial companies,
activităţi, precum şi patrimoniu propriu. specifice spaţiului comunitar (G.I.E. şi
including cooperatives and other legal
Pe lângă formele tradiţionale de or- G.E.I.E.), astfel că medierea poate reprepersons, public or private, except nonganizare în cadrul profesiilor liberale, zenta o modalitate de colaborare cu speprofit corporation”.
inclusiv în aceea de mediator, există şi cialişti din domeniu din diferite ţări ale
We notice that the company concept
societăţile din economia mixtă, respectiv UE, cred eu, cu efecte benefice pentru
is seen in a community sense, ie, a uniGrupurile de Interes Economic (G.I.E.) şi schimbarea de mentalitate pentru cei ce
form interpretation and independent of
G.E.I.E. (Grupurile Europene de Interes profesează medierea ori care apelează la
the criteria of national law. In addition, it
Economic), care sunt considerate în cate- serviciile de mediere din România. ■
is considered a “company”, according to
goria „societăţilor”. Despre aceste forme
article 48 of the Treaty, any entities that
specifice de organizare din UE vom dis- Laurenţiu-Georgian Dumbravă
have the ability to carry out activities
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PREGĂTIREA CONTINUĂ A
MEDIATORILOR GĂLĂŢENI

eglementarea pregătirii continue
a mediatorilor
În prezent nu avem încă la dispoziţie un Standard privind pregătirea
continuă a mediatorilor elaborat şi aprobat de Consiliul de mediere, organismul
responsabil de autorizarea, pregătirea,
controlul şi reglementarea activităţii mediatorilor din România.
În legea nr. 192/2006 art. 9 şi art. 20

lit. c) şi d) este stabilită organizarea generală a pregătirii mediatorilor şi atribuţiile
Consiliului de mediere în acest sens, iar
art. 34 stabileşte obligaţia mediatorilor
de a urma cursuri de pregătire continuă.
Pe baza acestor prevederi, Consiliul
de mediere a emis R.O.F. al consiliului şi o
serie de Hotărâri ale acestuia, după cum
urmează:
• Hotărârea CM nr. 183/19.02.2010

A

and own patrimony.
Besides traditional forms of organization within free professions, including
that of mediator, there are companies in
the mixed economy, namely Economic
Interest Groups GIE and European Economic Interest Groups, which are considered “companies”. We will discuss in
a future article more details about these
specific forms of organization in the EU.
In terms of profit-making, there is
taken into consideration a community
idea, namely that it is not necessary for
the company’s activity to lead to a “pecuniary or a material gain, which would
increase wealth / assets of associates”.
Profit is, in this case, synonymous with
participation in economic life in order to
gain profit or benefits to the individual
asset
Without going into
technical details on the
mediation activity in the
EU, we notice that the
profession of mediator
has a pretty extensive
application area and EU
law gives us the right to
practice under the same
conditions as the professionals in these countries,
even defends our right to
perform within the profession through participation in the economic
life of the EU by means of
well defined contracts for services, either
through offices opened within the community or by regular trips to the contract
partners, in the country where they operate or have established domicile or
residence.
In addition, we see that we can practice mediation activity through other
forms of organization specific to community space, thus mediation can be a
way to collaborate with experts in the
field from different countries in the EU,
I believe with beneficial effects for the
change of mentality for those who practice mediation or resort to mediation services in Romania.
■
Laurenţiu-Georgian Dumbravă

Continuous training of
galaţi mediators

t present, we do not have yet
a standard of continuous training of mediators prepared and
approved by the Mediation Council, the
body responsible for the authorization,
training, control and regulation of mediators’ activity in Romania.
Law no. 192/2006 art. 9 and art. 20
letter. c) and d) establish general organization of mediators’ training and duties

of the Mediation Council in this regard,
while art. 34 settles the obligation of mediators to attend continuing education.
Based on these provisions, the Mediation Council issued the Council’s Rules of
Operation and Organization and a series
of rulings, as follows:
• MC decision no. 183/19.02.2010 states that mediators should pursue continuing education training totaling
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prevede că mediatorii trebuie să urmeze forme de pregătire continuă
însumând 20 de puncte profesionale
anual; evidenţa la Secretariat;
• Hotărârea CM nr. 757/23.07.2010 defineşte formarea profesională continuă
ca aprofundare a competenţelor de
mediator în disciplinele prevăzute în
H. CM nr. 12/2007 pentru aprobarea
Standardului de formare iniţială a
mediatorului (limitare greşită în opinia noastră, excluzând specializarea
într-un anumit domeniu şi alte forme
de pregătire continuă prevăzută de
OUG 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, invocată de altfel
ca reglementare generalşă şi în legea
medierii nr. 192/20069. De asemenea,
se stabileşte că la cursurile de formare
continuă trebuie să predea numai formatori în domeniul medierii ecunoscuţi de Consiliul de mediere şi formele
de pregătire la care se acordă puncte
profesionale: la cursuri, pentru o oră
– un punct, la conferinţe, seminarii,
mese rotunde, pentru o oră jumătate
de punct, iar celor care predau la acestea, 5 puncte. Aceste activităţi trebuie
anunţate la consiliu anterior pentru
acreditare/autorizare/aprobare, iar
după se comunică participanţii de către organizator şi materialele predate.

diul de caz, după speţele postate pe siteul asociaţiei nostre sau altor colegi şi asociaţii din ţară, sub formă de acorduri sau
hotărâri judecătoreşti care au preluat şi
încuviinţat acorduri, acorduri autentificate. De asemenea, au fost postate teme de
pregătire pe diverse subiecte de interes
pentru mediatori, prezentate pe internet
de colegi sau specialişti din ţară.
Referitor la formele comune de pregătire continuă organizate de AMG în
ultimul an, vă prezentăm următoarele
activităţi:
1. În zilele de 16-17 iunie 2012 împreună
cu asociaţia UNMR Filiala Galaţi am organizat un curs acreditat de Consiliul de mediere privind Modificările legislative aduse de
Noul Cod Civil, cu referinţe în special la mediere şi Dreptul familiei, susţinut de lectorii
ieşeni Simona Hultoană şi Marius Corad de
la Centrul Regional de Facilitare şi Negociere, cotat cu 14 puncte profesionale.
2. În zilele de 15-16 decembrie 2012
am organizat un seminar „Medierea sau
Instanţă?”, cu dezbateri privind informarea obligatorie despre mediere după
modificările aduse de Legea 115/2012 şi
Legile de intrare în vigoare a Noului Cod
civil şi Noului Cod de Procedură Penală,
susţinut de lectorii bucureşteni Alina
Manciu şi Tudor Maftei de la Asociaţia
Europeană a Mediatorilor, alături de judecătorul Cristi Danileţ, membru în ConScop şi obiective
siliul Superior al Magistraturii, seminar
Pentru conducerea Asociaţiei Medi- cotat cu 14 puncte.
atorilor Galaţi pregătirea continuă este
3. În data de 19.01.2013 o parte a meo atribuţie statutară şi o preocupare diatorilor din AMG au participat la Simpermanentă de asigurare a calităţii ser- pozionul organizat de Asociaţia AMPSAC
viciilor de mediere prestate de membri. în parteneriat cu Facultatea de Ştiinţe
Prin aceasta ne asigurăm îndeplinirea Juridice, Sociale şi Politice din Universitaobiectivelor pentru o bună promovare a tea „Dunărea de Jos” şi Judecătoria Galaţi,
profesiei, serviciilor oferite şi capacităţii cu subiecte privind intrarea în vigoare a
profesionale, dar şi lipsa unor reclamaţii Noului Cod de procedură civilă şi OUG
din partea beneficiarilor, care ar putea 90/2012, relaţionarea mediatorilor cu
avea neplăceri sau dezamăgiri privind instanţele şi parchetele, ş.a., cotat cu 5
activitatea membrilor asociaţiei.
puncte profesionale.
4. Pentru luna mai 2013 am pregătit
Forme de desfăşurare
în parteneriat cu Facultatea de Ştiinţe
Obiectivele asociaţiei se completează Juridice, Sociale şi Politice un workshop
cu o selecţie a solicitanţilor care doresc „Aspecte judiciare privind transmiterea
să adere la asociaţie, cu punerea la dis- dreptului de proprietate şi a altor dreppoziţie a unor puncte de vedere la soli- turi reale, după mediere, prin procedurile
citările de sprijin punctuale din partea notarială şi judiciară”, precum şi o precelor cu mai puţină experienţă sau fără zentare comparativă a procedurilor de
studii juridice, cu activitatea de informa- mediere şi arbitraj. Activitatea va fi susre sau mediere în echipă (co-mediere) şi ţinută de lectori şi practicieni, respectiv
cu schimburi de experienţă pe speţe şi decanul facultăţii, un profesor şi avocat
tipuri de medieri după obiectul acestora, de la facultate, directorul O.C.P.I., 2 notari
sub forma unor discuţii /ateliere de lucru publici,2 judecători şi un reprezentant
ale mediatorilor, cu participare benevolă, al Consiliului de mediere, solicitându-se
la sediul asociaţiei, la sfârşit de săptămâ- acordarea a 8 puncte profesionale.
nă. Cu aceste ocazii sunt dezbătute pu- 5. Am planificat şi anunţat desfăşublic anumite aspecte mai dificiele cu care rarea în toamna acestui an a unei mese
se confruntă mediatorii, cei cu experien- rotunde privind medierea în materie
ţă sau cunoştinţe mai multe în anumite penală, comercială şi a muncii, având ca
domenii împătăşesc celorlalţi opinii des- invitaţi specialişti în domeniile respectipre modul de desfăşurare a informărilor, ve de la Poliţie, Parchet, Judecătorie, Camedierilor în anumite situaţii, se arată mera de Comerţ, Industrie şi Agricultură,
modele de documente folosite şi întoc- F.I.M.M., Inspecţia Muncii, urmând a fi
mite, se arată cum se procedează pentru cotat cu 8 puncte profesionale.
relaţionarea cu instanţele, parchetele, Prin activităţile de formare continuă
poliţia, notarii, avocaţii, când solicitan- organizate de conducerea Asociaţiei Meţii vin de la sau urmează să se adreseze diatorilor Galaţi vom asigura creşterea
acestora după mediere. O altă formă de nivelului calitativ al serviciilor prestate
pregătire mai puţin interactivă este stu- către justiţiabili şi alţi cetăţeni, dorim

the agreements, authenticated agreements. There were also posted training
topics on various subjects of interest to
mediators, presented on the Internet
by colleagues or specialist across the
country.
Referring to the common forms of
continuing training organized by AMG
over the last year, we present you the
following activities:
1. On June 16 and 17, 2012 together
with the UNMR Association Galaţi Branch we organized a course accredited
by the Mediation Council on legislative
changes brought by the New Civil Code,
with particular reference to mediation
and family law, performed by lecturers
from Iaşi Simona Hultoană and Marius
Corad, with the Regional Facilitation and
Negotiation Center, awarded 14 professional points.
2. On December 15 and 16, 2012 we
organized the seminar “Mediation or
Court?” with debate on mandatory information about mediation after changes
introduced by Law 115/2012 and laws
for entry into force of the New Civil Code
and the new Criminal Procedure Code,
delivered by lecturers from Bucharest
Alina Manciu and Tudor Maftei with the
European Association of Mediators, toPurpose and objectives gether with judge Cristi Danileţ, member
For the leadership of the Association of the Superior Council of Magistracy, seof Mediators Galaţi (AMG), continuous minar rated 14 points.
training is a statutory duty and a per- 3. On January19, 2013 a part of AMG
manent preoccupation to assure the mediators attended the Symposium
quality of mediation services performed organized by the AMPSAC Association
by its members. Thereby, we make sure in partnership with the Faculty of Legal,
we meet the objectives for a better pro- Social and Political Sciences within the
motion of our profession, services offe- “Dunãrea de Jos” University of Galaţi and
red and professional capacity, and try the Court of Galaţi, with topics concerto avoid complaints from beneficiaries, ning the entry into force of the new Civil
which could feel disappointment on the Procedure Code and Ordinance 90/2012,
Association’s work.
on mediators’ connections with the courts and prosecutor’s offices, rated 5 proWays to perform
fessional points.
The Association’s objectives also inclu- 4. For May 2013 we have prepared in
de the selection of applicants who want partnership with the Faculty of Legal, Soto join the Association, the offering of cial and Political Sciences a workshop on
opinions for the requests received from “Legal aspects on transferring ownership
those with less experience or without le- and other real rights, after mediation,
gal training, the information activity and through notaries and judicial proceco-mediation and exchange of experien- edings”, as well as a comparative prece on cases and types of mediation, in sentation of mediation and arbitration
the form of discussions / workshops of procedures. This activity is supported by
mediators, with voluntary participation, lecturers and practitioners, namely the
at the Association’s premises, during Faculty’s Dean, a college professor and
weekends. On these occasions, there attorney, the director of OCPI, two notaare publicly debated some more difficult ries public, two judges and a representaissues that mediators encounter, those tive of the Mediation Council, this action
with more experience and knowledge being awarded 8 professional points.
in certain areas share opinions about the
5. We plan and announced for this
conduct of information session, of me- autumn a roundtable on mediation in
diation in certain situations, they show criminal, commercial and labor matters,
the templates used, they explain how to with guests that are experts in their fihave a good relationship with the courts, elds of activity, namely policemen, proprosecutors, police, notaries, lawyers, secutors, judges, Chambers of Commerwhen the applicants come to these in- ce, Industry and Agriculture, FIMM, Labor
stitutions or are going to address after Inspection, an activity that will be rated 8
mediation. Another form of training less professional points.
interactive is case study, following the
Through the continuous training accases posted on the Association’s web- tivities organized by the Association of
site or other colleagues and associations’, Mediators Galaţi, we will ensure increain the form of agreements or court deci- sing quality of service offered to litigants
sions that have taken over and approved and other citizens, we want to contribute

20 points each year, records with the
Secretariat;
• MC decision no. 757/23.07.2010 defines continuous professional training
as deepening the mediators’ competences into the disciplines mentioned in MC decision 12/2007 for the
approval of mediators’ initial training
Standard (wrong limitation in our
opinion, excluding specialization in
a particular field and other forms of
continuous education provided by
GEO 129/2000 on adult professional
training, also invoked as a general
regulation in mediation in law no.
192/20069).
It also decided that continuous training courses should only be provided
by trainers in mediation field recognized by the Mediation Council, as well
as the forms of training that shall be given professional points: courses, for an
hour - one point, conferences, seminars,
round table -half point for one hour, and
those who teach them, 5 points. These
activities must be announced to the
Council before accreditation / authorization / approval, and then the organizer
communicates the participants and subjects taught.
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să contribuim la reformarea sistemului
judiciar prin degrevarea instanţelor de
numărul mare de dosare şi reducerea
cheltuielilor de la buget, cu ţinta finală
reducerea tensiunilor şi caracterului conflictual al climatului social.
În şedinţele comisiei consultative a corpului profesional am solicitat în anii 2010

Constantin Asofronie
Preşedintele Asociaţiei
Mediatorilor Galaţi

to the reform of the judicial system by relieving courts of the large number of cases and to reduce budget costs, with the
final target to reduce tensions and conflicting character of the social climate.
In the advisory committee meetings
of the professional body, we asked in
2010 and 2011 the elaboration of a Stan-

dard for continuous training, supplementation by other forms of training
and reconsideration of the way they are
conducted and scored.
■
Constantin Asofronie
Chairman of the Association
of Mediators Galaţi

Cum am devenit mediator…

How I became a mediator…

MOTTO: Nu cauta o vina, se intalneasca fata in fata si sa-si spuna
cauta o solutie. (Henry Ford) unul celuialt supararile si problemele.
Din pacate ei si-au continuat conflictul la
ana anul trecut am fost jurnalist televizor si prin ziare.
sportiv. O meserie foarte frumoa- Eu mi-am vazut de treaba mea si nu
sa care mi-a adus o multime de sa- m-a mai interesat decat aspectul pur
tisfactii dar si multe dezamagiri. Dezama- jurnalistic al conflictului. Lumea voria sa
giri au fost si momentele in care vedeam vada la televizor cum acel conflict se incum doua persoane incepeau un razboi teteste de la o zi la alta.
prin intermediul nostru, al jurnalistilor.
Intr-o zi insa, cineva m-a intrebat: nu
Sa va povestesc un episod petrecut vrei sa devii mediator? Si am intrebat ce
intr-o zi mohorata de toamna.
face un mediator. Mi-a spus in doua cuLume multa, camera de luat vederi, vinte rolul mediatorului intr-un conflict
jurnalisti cat cuprinde. Motivul? Un ce- si mi-a trezit interesul. Am facut cursul
lebru patron al unui club de fotbal susti- si mi-am dat seama ca, daca personajele
nea o conferinta de presa. Avea de spus despre care vorbeam mai sus apelau la
lucruri “importante”. Trebuia sa afle toata mediere, opinia publica nu afla decat
tara ca el nu se mai intelegea cu antre- ca o anumita echipa de fotnorul echipei.
bal a ramas fara antrenor. Si
S-au spus cuvinte grele. S-au adus re- atat. Iar totul se termina cu o
prosuri. Toata lumea privea cu uimire si strangere de mana.
nimanui nu-I venea sa creada ce cuvinte
Din pacate, episodul pe
ieseau din gura omului respectiv.
care vi l-am povestit nu este
Peste doua ore vine, inevitabil, replica singular printre “oamenii
antrenorului ranit in orgoliu. La fel de ve- de fotbal”. Dar acum eu nu
hement. La fel de multe acuzatii la adresa mai privesc aceste conflicte
patronului sau.
cu ochiul jurnalistului ci cu
Rezultatul? Cei doi s-au despartit si nu cel al mediatorului. Iar daca
si-au mai vorbit multa vreme. Mai ales vreunul din ei ajunge sa citeasca aceasta
ca la mijloc era si o importanta suma de revista, il sfatuiesc sa se gandeasca de
bani. Bani pe care antrenorul ii cerea ca doua ori inainte de a incepe un conflict
despagubiri pentru modul in care a fost public. Daca are de reprosat ceva, cuiva,
tratat dar pe care patronul nu vroia sa ii daca are de denuntat un contract cu vredea nici in ruptul capului.
un antrenor sa stie ca mai are si o alta vaIn momentele alea am stat si m-am rianta. Mai civilizata. Doi oameni se pot
gandit: oare acesti doi oameni chiar nu certa si frumos si discret.
se pot intelege fara sa isi spele rufele in
Eu, ca mediator, am convingerea ca ii
public? Oare nu exista o solutie pentru pot ajuta pe acesti oameni, si nu numai,
ca ei sa ajunga la un consens si sa se sa se certe “frumos”, chair daca asta le va
desparta prieteni, asa cum erau numai da mai putin de lucru fostilor mei colegi
cu doua luni in urma? Ii cuosteam bine din presa.
■
pe amandoi. Doua caractere puternice
dar o solutie trebuia sa fie. Trebuiau sa
Mihai Stanescu

MOTTO: Don’t search for a blame, be a solution. They had to meet face to
search for a solution (Henry Ford) face and tell one another their sorrows
and problems. Unfortunately, they conntil last year I was a sports tinued their conflict on TV and in the
journalist. A very nice job that newspapers.
brought me a lot of satisfaction, I minded my own business and I was
as well as many disappointments. Dis- only interested in the purely journalistic
appointments were also the moments aspect of that conflict. People just wantwhen I could see two people starting a ed to see on TV how that conflict grew
war through us, the journalists.
each day.
Let me tell you about an episode that
But one day, someone asked me:
happened in a gloomy autumn day.
would you like to become a mediator?
A lot of people, cameras, journalists. And I asked that person what a meThe reason? A famous football club own- diator does. In two words, he told me
er was holding a press conference. He about the mediator’s role in a conflict
had “important things” to say. All people and managed to intrigue me. I took the
in the country had to know he no longer mediation course and I realized that if
got along with the coach.
the above-mentioned characters had
Harsh words were said. resorted to mediation, the public opinLots of reproaches. Everyone ion would have only found out that a
watched in amazement and certain football team no longer had a
nobody could believe the coach. And that would have been all.
words coming out of that And everything would have ended with
man’s mouth.
a handshake.
Two hours later, inevitably, Unfortunately, the episode I told
the injured coach replied. As about you is not the only one among the
vehemently as the owner. “football people”. But now, I no longer see
The same numerous accusa- these conflicts from the journalist’s point
tions against the owner.
of view, but from of a mediator’s. And if
The result? The two have separated one of them gets to read this magazine,
and not spoken for a long time. Especially I suggest him think twice before starting
that a significant amount of money was a public conflict. If he has something to
involved. Money asked by the coach as complain about someone, if he wants
compensation for how he was treated, to terminate a contract with any coach,
but no way the owner would give it to him. he should know there is also another
In those moments I thought: can option. More civilized. Two people can
these two people understand each argue nicely and discretely.
other without washing their dirty linen
I believe, as a mediator, that I can help
in public? Is there a solution for them these people, and not only, to argue
to reach a consensus and separate as “nicely”, even if this means less work for
friends, as they were just two months my former colleagues in the media. ■
before? I knew both of them very well.
Two strong characters, but there should
Mihai Stanescu
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şi 2011 elaborarea Standardului de pregătire continuă, completarea cu alte forme
de pregătire şi reconsiderarea modului de
desfăşurare şi punctare a acestora.
■

U
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Medierea concept –
medierea concret

omentul în care am făcut “cunoştinţă” cu medierea, aceasta
s-a prezentat a fi un concept
instituţionalizat şi reglementat la nivel
mondial, acolo unde societăţile democratice acordă o deosebită importanţă
factorilor care alcătuiesc bazele dezvoltării sociale.
Odată ce am aprofundat studiile cu privire la această procedură am realizat impactul pozitiv simţit asupra conştiinţei umane.
Medierea pune la dispoziţia publicului metode de soluţionare a disputelor şi
conflictelor prin comunicare, apelând la
raţiune şi intelect.
Trebuie să înţelegem că medierea
vine în sprijinul dezvoltării societăţii ca
un factor de echilibru, deschizând căile
de comunicare liberă prin dialog, creând
un cadru propriu dezvoltării noastre pe
plan social şi emoţional.
În prezent mediarea rezolvă tipuri de
conflicte diverse, începând de la neînţelegeri de ordin material care au ca urmări
pierderi materiale şi juridice interumane,
până la implicarea în vederea rezolvării
unor tipuri mai complexe de conflict
cum ar fi conflictele armate.
Totodată constatăm că acest concept
schimbă mentalităţi iar pentru România,
societate în curs de dezvoltare democratică, îmbrăţişarea medierii devine o
necesitate din punct de vedere al dezvoltării relaţiilor interumane, cât şi un

sprijin acordat instituţiei de justiţie prin
degrevarea acestora.
Acum în momentele de faţă medierea
deşi recent apărută într-un cadru intituţional şi legal în România a stârnit interes
observându-se o creştere în numărul
practicienilorr.
Se încearcă implementarea unei modalităţi de soluţionare a disputelor pe
cale amiabilă, un drept şi nu o obligaţie,
strategie de reformă în justiţie care a câştigat odată cu legalizarea medierii prin
Legea nr. 192/2006 privind organizarea
profesiei de mediator.
Lipsa unei experienţe în domeniu nu
trebuie privită ca un dezavantaj pentru noi,
atâta timp cât medierea este câştigătoare
peste tot în lume, iar experienţa internaţională trebuie valorificată la nivel naţional.
Pentru a înţelege beneficiile şi avantajele pe care ni le pune la dispoziţie
instituţia medierii trebuie să avem acces
la informare.
Aici intervenim noi, cei care din dorinţa
de a progresa ca naţiune am luat hotărârea
de a ne specializa în domeniu, pentru ca
apoi să putem oferi servicii de calitate. ■
Radu, Şerbănescu,
Stanciu şi Stoian
Societate civilă profisională
de mediatori

T

Mediation concept –
mediation concrete

he moment I “met” mediation, it
appeared to be a concept institutionalized and regulated worldwide, where democratic societies give
a great importance to the factors that
make up the foundation of social development.
Once I have deepened my studies on
this procedure, I realized the positive impact on human consciousness.
Mediation provides the public with
methods of dispute and conflict resolution through communication, appealing
to reason and intellect.
We must understand that mediation
comes to support the society development as a balancing factor, opening the
lines of free communication through
dialogue, creating a frame for our social
and emotional development.
Presently, mediation solves different
types of conflict, from material disputes
that result in human and legal losses, to
involvement in solving some complex
types of conflict such as armed conflicts.
We also notice this concept changes
mentalities and for Romania, a developing democratic society, embracing
mediation becomes necessary in terms
of developing human relationships and
supporting the judiciary, by relieving the
courts.
Currently, although recently appeared in institutional and legal frame-

work of Romania, mediation has stirred
interest, which is shown in the increase
in the number of practitioners.
Authorities are trying to implement a
method of settling disputes amicably, a
right and not an obligation, a justice reform strategy that won with legalization
of mediation by Law no. 192/2006 on the
organization of mediator profession.
The lack of experience in the field
should not be seen as a disadvantage for
us, as long as the mediation is successful all over the world, and international
experience should be valued at the national level.
To understand the benefits and advantages provided by mediation, we
must have access to information.
This is where we intervene, the people who decided to become specialized
in the field, given the desire to progress
as a nation, and then provide quality
services.
■
Radu, Şerbănescu,
Stanciu şi Stoian
Professional civil firm of mediators

Societate Civilă de Mediatori „Radu, Şerbănescu, Stanciu şi Stoian”
Str. Teodor Speranția, nr. 100, bl. S27, sc. 3 ap. 64, sector 3 București
Tel: 0721.033.061; 0729.809.749; 0726.260.028; 0722.511.418
Email: office@mediere-pro.ro, Web: www.mediere-pro.ro
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Medierea – un mare pas
pentru noi, pentru justiţie şi
reconciliere naţională
MEDIEREA-EVOLUTIE

I
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n istoria Americii, institutia medierii
este cunoscuta din anul 1838 cand
la initiativa presedintelui Martin Van
Buren, a avut loc prima mediere facilitata
de Guvern in cazul unei greve.Evident, nu
putem vorbi despre mediere in intelesul
actual.Este insa un prim pas care implica
statul in sustinerea si promovarea medierii.
Abia in 1918 ia nastere in cadrul Departamentului Muncii, Serviciul American de
Conciliere fiind practic actul de nastere
al medierii in S.U.A. In 1926 se infiinteaza
Consiliul National de Mediere iar in anul
1947 ia nastere Serviciul Federal de Mediere si Conciliere. Cultura medierii este
prezenta in mentalitatea fiecarui american,
lucru pe care-l asteptam cit mai repede si
la fiecare roman in urmatorii ani.
Un studiu efectuat in 2007 in cadrul a
126 companii de top din SUA de catre Institutul International pentru Prevenirea si
Solutionarea Conflictului, a reliefat faptul
ca, aproximativ 98% din cazurile pe care
le-au avut acestea, au fost solutionate
inainte de a se ajunge in instanta, lucru ce
demonstreaza ca aceste companii prefera
sa isi solutioneze conflictele pe calea medierii.Vorbim despre o cultura a medierii
in care compania care are un litigiu nu
se gandeste in nici un caz sa actioneze in
instanta partea adversa pana nu incerca
sa rezolve disputa prin solutionare alternativa, adica prin mediere,aspect care ar
trebui sa inteleaga si firmele romanesti.
Daca in SUA,tara cea mai dezvoltata din
lume dupa care au tanjit generatii, si segmental medierii este functionala cu rezultate deosebite,de ce nu ar merge si la noi.
Totul depinde de schimbarea mentalitatii
noastre,de noi mediatorii si nu in ultimul
rand de organele judiciare.
Legislatia din domeniul medierii aplicabila in Europa este inspirata preponderent
de modelul american, model care si-a dovedit eficienta de-a lungul timpului si abia
dupa zeci de ani, a fost elaborata rezoluţia
legislativă a Parlamentului European din
29 martie 2007 referitoare la propunerea
de directivă a Parlamentului European
si a Consiliului privind anumite aspecte
ale medierii in materie civila si comerciala.Tare mai suntem conservatori noi
europenii,dar ce sa mai zicem de romani.
Mai bine mai tarziu decit niciodata.
Medierea este un fenomen raspandit
in intreaga Europa. Si cand afirmam acest
lucru, ne referim si la state ca Albania, Bulgaria, Slovenia, Polonia, Cehia sau Moldova
nu doar la puterile economice ale continentului, Anglia, Germania, Italia, Franta,Austria,
Belgia, etc., in care medierea este o institutie
bine definita de peste 20 de ani.
Fiecare tara si-a adaptat reglementarile
din domeniul medierii la specificul national.
Slovenia este un exemplu pozitiv in ceea
ce priveste medierea, in anul 2007 finalizandu-se prin mediere peste 1500 de cauze.

Cele mai bune rezultate au fost obtinute
in cauzele de dreptul familiei (70%) iar cele
mai dezamagitoare in cauzele civile.
Austria (prima tara in care profesia de
mediator a fost recunoscuta printr-un act
al Parlamentului) este un alt stat in care
medierea are rezultate, interesant fiind
aici faptul ca, intelegerea la care ajung
partile dupa mediere este supusa controlului instantei sau notarului, la fel ca si
la noi din Legea 192/2006. Tot in Austria,
cei care doresc sa devina mediatori, printre alte conditii trebuie sa aiba varsta de
minim 28 ani.
Croatia are o reglementare speciala in
domeniul medierii conform careia daca
partile au stabilit sa nu initieze sau sa continue un proces o anumita perioada de
timp ci sa apeleze la mediere, in cazul in
care isi incalca aceasta obligatie asumata
de ambele parti, instanta astfel investita
va respinge actiunea lor ca prematura.
Majoritatea tarilor europene au adoptat legi in domeniul medierii in ultimii ani:
Ungaria din 2002, Albania, Austria, Croatia,
din anul 2003, Bulgaria din 2004, Serbia
din 2005, Macedonia din 2006 iar Moldova din 2007. In Romania a fost adoptata
Legea nr. 192 din 16 mai 2006, privind
medierea si organizarea profesiei de
mediator,modificata si republicata,fiind
actul de nastere a MEDIERII.

MEDIEREA – UN MARE PAS IN
REFORMA JUSITIEI

Pornind de la certitudinea ca
medierea este un succes in SUA,
dar si in statele europene dezvoltate si ca majoritatea litigiilor
se solutioneaza inainte de a se
ajunge in sala de judecata, putem privi cu optimism impactul
viitor al medierii in Romania.mai
ales ca este sustinuta de Ministerul Jusititiei.
Mare parte din populaţia
României ar trebui sa constiintizeze faptul că, în majoritatea
litigiilor, confidenţialitatea şi neutralitatea procedurii de mediere
trebuie dezbătută şi aplicată, iar
faptul că pe rolul instanţelor de
judecată se gă¬sesc milioane
de dosare,in baza art. 6 din legea medierii, îi determină pe
ma¬gis¬traţi si pe autoritatile
cu atributii jurisdictionale să
susţină şi să încurajeze aceasta
procedura alternativa de revolvare pe cale amiabila a unui
conflict,mai ales ca ii degreveaza de o parte din dosare,fiind o
gura de oxigen pentru instante si
organele jurisdictionale
Majoritatea partilor aflate in
conflict, cauta doar un singur lucru: ‘hai la judecata”.ca fiind singura solutie viabila de a rezolva un

MEDIATION – A GREAT STEP FOR
US, FOR JUSTICE AND NATIONAL
RECONCILIATION
MEDIATION-EVOLUTION

I

n American history, the institution
of mediation is known since 1838,
when, at the initiative of President
Martin Van Buren, there was held the first
mediation facilitated by the Government
in case of a strike. Of course, we cannot
talk about mediation as it is now. It was
however, a first step involving State in
supporting and promoting mediation. It
was 1918 when the Department of Labor created the American Conciliation
Service, this being practically the birth of
mediation in the U.S. In 1926, the National Mediation Council is established and in
1947 the Federal Mediation and Conciliation Service is created. The culture of mediation is present in the minds of every
American, which we expect to happen
as soon as possible for each Romanian in
the coming years.
A study conducted in 2007 in 126
top U.S. companies by the International
Institute for Conflict Prevention and
Resolution, revealed that about 98% of
the cases they had were solved before
reaching the court, which demonstrates
that these companies prefer to settle disputes via mediation. We talk about a culture of mediation in which the company
that has a dispute does not think in any
case to take the other party in court before trying to settle the dispute by alternative ways, ie mediation, which should
be understood by Romanian companies
as well. If it works in the U.S.,
the most developed country
in the world that entire generations were longing for, and
mediation is functional with
great results, why shouldn’t it
work in our country as well? It
all depends on changing our
mindset, on us, the mediators
and not least on the judiciary.
Mediation legislation applicable in Europe is mainly inspired by the American model,
a model that has proven effective over time and only
after decades, the European
Parliament developed the
legislative resolution of March
29, 2007 referring to the directive proposal of the European
Parliament and the Council on
certain aspects of mediation
in civil and commercial areas.
We, the Europeans, surely are
conservative, not to say Romanians. Better late than never.
Mediation is a widespread
phenomenon throughout Europe. And when we say this we
mean also countries like Albania, Bulgaria, Slovenia, Poland,
Czech Republic and Moldova
not only the economic pow-

ers of the continent, England, Germany,
Italy, France, Austria, Belgium, etc., where
mediation is well-defined institution for
over 20 years.
Each country has adapted the mediation regulations to national specificity.
Slovenia is a positive example in
terms of mediation, over 1500 cases being finalized by mediation in 2007. The
best results were obtained in family law
cases (70%) and most disappointing in
civil cases.
Austria (the first country where the
mediation profession was recognized by
an Act of Parliament) is another state in
which mediation has results, and what is
interesting here is that the understanding reached by the parties after mediation is submitted to the control of court
or notary, as is the case in Romania, according to Law 192/2006. Also in Austria,
those wishing to become mediators,
among other conditions, must be at least
28 years of age.
Croatia has special regulations for
mediation under which if the parties
have decided not to initiate or continue
a trial for a certain period of time to allow
them to seek mediation, if they breach
the obligation assumed by both parties,
the court invested reject their action as
premature.
Most European countries have adopted laws on mediation in recent years: in
2002 Hungary, Albania, Austria, Croatia
in 2003, Bulgaria in 2004, Serbia in 2005,
Macedonia in 2006, Moldova in 2007. In
Romania, Law No. 192 of May 16, 2006 on
mediation and the mediator profession,
amended and republished, was the birth
of mediation.

MEDIATION – A GREAT STEP
IN JUSTICE REFORM

Starting from the certainty that mediation is successful in the U.S., but also in
developed European countries and that
most disputes are settled before they
reach the courtroom, we can look with
optimism to the future impact of mediation in Romania, especially that it is supported by the Ministry of Justice.
Much of Romania’s population should
be aware of the fact that in most disputes,
confidentiality and neutrality of mediation process should be debated and implemented, and considering that courts
have millions of files pending, based on
art. 6 of mediation law, magistrates and
jurisdictional authorities support and encourage this alternative procedure to resolve a conflict amicably, especially that
mediation relieves them from numerous
cases, being a breath of air for courts.
Most of the parties in conflict only
seek one thing: “let’s go to court” as the
only viable solution to resolve a dispute,
but at present we have an alternative to
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litigiu,insa in present avem si o alternativa
la justitie,de a rezolva un conflict pe cale
amiabila la un mediator autorizat.Inceputul
este greu dar nu imposibil de realizat.
Important este ca mediul juridic autohton sa aiba deschiderea necesara si sa
incurajeze aceasta modalitate de solutionare a conflictelor pe cale amiabila,mai
ales ca in baza art. 4 medierea este de interes public. Medierea are nevoie de timp
si de rezultate pentru a se impune si la noi.
Primii pasi au avut loc, insa nu trebuie sa
cadem in capcana raportarii rezultatelor
ce se vor obtine la noi cu cele care se realizeaza in prezent in SUA sau in majoritatea
tarilor europene.Pentru ca acolo exista
o cultura a medierii, cea ce la noi inca nu
este deocamdata dar depinde de toti factorii prevazuti in lege pentru a face acest
lucru.Depinde de noi daca vom face front
comun pentru a arata utilitatea publica si
avantajele medierii direct la justitiabil.
Implementarea in sistemul juridic romanesc a medierii nu este usoara insa
avem toate premisele obtinerii in timpul
cit mai scurt a unor rezultate si a unei
schimbari necesare de mentalitate.
De remarcat, este ca, unul dintre avantajele majore ale soluţionării conflictelor
pe cale amiabilă este faptul că în timp ce
un proces poate dura luni sau ani, prin
mediere, conflictul se poate soluţiona în
doar o singură şedinţă.sau conform art.
70 in maxim in 3 luni. Medierea ar duce în
viitorul apropiat atât la decongestionarea
instanţelor de judecată, dar mai ales la
detensionarea relaţiilor interumane, la armonie şi pace socială. Cred ca acest lucru
a vrut si legiuitorul,adica inceputul unei
reconcilieri nationale.
Acum avem o lege a medierii si o profesie noua, aceea de mediator. Pentru a deveni mediator in adevaratul sens al cuvantului, e nevoie de mai mult decat prezenta
pe tabloul mediatorilor. Pentru a ajunge
la nivelul mediatorilor profesionisti din
Europa si SUA, care au in fata noastra zeci
de ani de cultura si experienta in domeniul
medierii, fiecare mediator trebuie sa constientizeze ca acum este momentul cheie
in domeniul medierii in Romania!
Intalnim săli de judecată uneori aglomerate, vrafuri de do¬sare, termene peste termene,toate acestea sunt as¬pecte
care fac parte din cotidianul instanţelor
româneşti, cauza fiind deteriorarea relatiilor interumane.
Pentru a uşura munca magistraţilor, a
reduce numărul proceselor din instant si
nu in ultimul rand pentru a pune pe cale
de normalitate relatiile interumane, interpersonale, de afaceri sau de rudenie,
Parlamentul a adoptat, în anul 2006, un
act normativ european Legea 192, care a
fost modificata si republicata in cei 7 ani de
existenta, privind medierea şi organizarea
profesiei de mediator, ridicand medierea
ca act de interes public (art. 4) si rezolvarea alternativa a unui conflict pe cale
amiabila,de un mediator.
Medierea reprezintă o alternativă în raport cu Justiţia, de soluţionare a conflictelor dintre părţi, prin care o terţă persoană,
imparţială, numită mediator, ajută părţile
să convină asupra unei soluţii pentru

neînţelegerile dintre ele. Cu alte cuvinte,
medierea poate să conducă spre un final
agreat de ambele părţi.
Fiind o instituţie de importanţă majoră
pentru un stat de drept cu o populaţie al
cărei nivel de dezvoltare culturală a crescut
în ultimii douăzeci si trei de ani, este necesar ca instituţia MEDIERII să fie cunoscută
încă din timpul facultăţii, cel puţin de către
studenţii care urmează studii juridice. Ar fi
necesar ca această instituţie să fie studiată
de către orice student si in special care ar
urma o carieră juridică, sau in domeniul
ordinei publice,politie,jandarmerie,nu doar
pentru a şti când şi cui îi foloseşte, ci şi pentru a-i permite viitorului jurist (avocat, magistrat, notar, consilier juridic, funcţionar
public)sau politist,jandarm să-şi formeze
anumite deprinderi, anumite competenţe,
precum cele de comunicare sau negociere.
Astfel, credem ca magistratul, lucratorii din Ministerul de Interne,sau cei din
domeniul protectiei mediului, consumatorului, inspectorarele de munca, etc, art.
6 (autoritati cu atributii jurisdictionale)
atunci când vor avea pe rol un conflict sau
disputa, vor putea recomanda părţilor să
apeleze la un mediator pentru incercarea
de solutionarea litigiului pe cale amiabila.
Avocatul, de asemenea, în funcţie de speţele ce-i sunt supuse spre rezolvare, fiind
familiarizat cu medierea şi cunoscând
avantajele alegerii acestei căi de soluţionare, va şti când este bine pentru clientul
său să recurgă la procedura medierii.
Medierea este cu adevarat o noua
etapa de aplicare in relatia cu sistemul
judiciar pentru a se asigura in primul rind
degrevarea instantelor de judecata si a
cresterii calitatii actului de justitie, prin
modificarile aduse legii 192/2006,incepand cu 15 feb. 2013, sedinta de informare cu privire la avantajele medierii devine
etapa procedurala prealabila obligatorie
intr – o serie de dispute. Prin aceste prevederi, se urmareste implementarea planului de masuri privind reforma sistemului
judiciar asumata de Romania. Cind partile urmeaza calea rezolvarii conflictului la
mediatorul autorizat, mediatorul va emite un acord de mediere,ca valoare juridica
fiind un act sub semnatura privata iar in
baza acestui act, partile il vor depune la
instanta si in baza art. 59 al. 2 din legea
medierii, va pronunta in camera de consiliu o hotarire care va constitui titlu executoriu, si va restitui taxa de timbru, deci
mult mai operativ se va rezolva litigiu iar
statul va economisi sume importante de
bani iar ambele parti fiind multumite vor
continua relatiile interpersonale. De asemenea acordul de mediere poate fi depus
pentru autentificare la notarul public (art.
59 al. 1).

MEDIEREA-UN MARE PAS
PENTRU RECONCILIEREA
NATIONALA

Medierea nu este o metoda specifica
instantei de judecata, ci dimpotriva, o varianta pentru a ajuta justitia statala, fiind
evident o alternativa a aceasteia,dar si pentru justitiabil de a economisi timp, bani si a
pastra si continua o relatie interpersonala.
Informarea obligatorie cu privire la

justice, to amicably resolve a dispute with
an authorized mediator. Start is difficult
but not impossible.
It is important for the local legal environment to have the necessary openness and encourage this way of settling
disputes amicably, especially that under
article 4 mediation is of public interest.
Mediation takes time and results to impose in our country too. The first steps
have been taken, but we should not fall
into the trap of comparing results we get
to those currently obtained in the U.S.
or in most European countries. Because
there exists a culture of mediation, which
we don’t have yet, but it depends on all
the factors mentioned in the law for doing so. It depends on us if we make a
common front to show the public utility
and advantages of mediation directly to
individuals.
Implementation of mediation in the
Romanian legal system is not easy but
we have all the prerequisites to obtain in
the shortest possible time the results and
a necessary change of mentality.
Worth mentioning that one of the
major advantages of settling disputes
amicably is that unlike court, where a
trial can take months or years, in mediation, conflict can be solved in only one
meeting. Or according to art. 70 in up to
3 months. Mediation would result in the
near future both in the relieving of courts,
but especially in easing interpersonal relationships, in harmony and social peace.
I think this is what the legislature intends,
that is the beginning of a national reconciliation.
We now have a law on mediation and
a new profession, that of a mediator. To
become a mediator in the true sense of
the word, it takes more than just a simple
presence on the panel of mediators. To
reach the level of professional mediators
from Europe and the U.S. who are decades of culture and experience in mediation ahead of us, each mediator must
realize that now is the key moment in
mediation area in Romania!
We meet crowded courtrooms sometimes, piles of files, endless hearings, all
these are aspects of daily life of Romanian courts, due to the deterioration of
human relationships.
To facilitate the work of magistrates,
to reduce number of trials and not least
to bring about normalcy in interpersonal,
business or family relationships, the Parliament adopted in 2006 a European norm,
i.e. Law 192, which was amended and republished in the 7 years of existence, on
mediation and the mediator profession,
upgrading mediation as an act of public
interest (Article 4) and alternative conflict
resolution amicably, by a mediator.
Mediation is an alternative to justice,
for resolution of conflicts between the
parties, whereby a third party, impartial, called mediator, helps the parties
to agree on a solution for the misunderstandings between them. In other words,
mediation can lead to a finalization
agreed by both parties.
As an institution of major importance

for the rule of law with a population
whose level of cultural development has
increased in the past twenty-three years,
it is necessary for mediation to be known
since school, at least by students attending legal studies. This institution should
be studied by all students and especially
by those who follow a legal career, by
the public order police, gendarmerie segments, not only for knowing when and
who could use it, but also to enable the
future jurists (attorney, judge, notary, legal
counsel, civil servant) or policemen, gendarme to form certain habits, certain skills,
such as communication or negotiation.
Thus, we believe that the magistrate,
the servants within the Ministry of Home
Affairs, or those in environmental, consumer protection, labor inspectorates,
etc. under article 6 (jurisdictional authorities) when they have a conflict or dispute
pending, may recommend parties to
seek a mediator to attempt to resolve
the dispute amicably. Also, depending
on court cases submitted for resolution,
the lawyer, being accustomed with mediation and knowing the advantages of
choosing this way of solving, will know
when it is good for his client to resort to
mediation.
Mediation is really a new stage of implementation in relation to the judiciary
to ensure firstly relieving of the courts
and increase in the quality of justice
through amendments to Law 192/2006,
as of February 15, 2013, the information
meeting on the benefits of mediation is
mandatory prior procedure for a series of
disputes. These provisions are aimed at
the implementation of the judicial reform
measures taken by Romania. When parties choose to solve conflict in the authorized mediator’s office, the mediator will
issue a mediation agreement, whose legal value is that of as an act under private
signature and under this act, the parties
will submit it to the court and under Article 59 paragraph 2 of the mediation Law,
a decision will be taken in closed session,
which will be enforceable, and stamp tax
will be refunded. Therefore, the litigation
will be settled operatively and the state
will save significant amounts of money
and both parties are satisfied and will
continue relationships. Also mediation
agreement can be submitted to authentication to the notary public (art.59 para.1).

MEDIATION – A GREAT STEP
FOR NATIONAL RECONCILIATION

Mediation is not a specific method of
the court, but the contrary, it is a variant
to help state justice, obviously being an
alternative to it, but also for individuals to
save time, money and continue to maintain an interpersonal relationship.
Mandatory Information on mediation,
as of February 15, 2013 helps create a
culture of amicable settlement of disputes with a mediator, under conditions
of neutrality, impartiality, confidentiality
and with the free consent of the parties
(Article 1), with beneficial consequences
for society, but also for relationships.
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mediere, incepand cu 15 feb. 2013 contribuie la crearea unei culturi a solutionarii
pe cale amiabila a conflictelor cu ajutorul
unui mediator, in conditii de neutralitate,
impartialitate, confidentialitate si avand
liberul consimtamant al partilor (art.1), cu
consecinte benefice pentru societate,dar
si pentru relatiile interumane.
Anul 2013 il consider ca fiind startul
medierii in Romania, fiind in prima linie
pentru a incepe sa rezolvam la masa medierii un conflict pe cale amiabila.
Suntem la inceput de drum si MEDIEREA trebuie sa beneficieze in baza art. 20
de o promovare bine organizată la nivel
national, de catre CONSILIUL DE MEDIERE,
impreuna cu toate organizatiile profesionale, cu toti mediatorii,astfel ca instituţia
medierii va devine rapid cunoscută,sa fie
de utilitate publica si legea sa fie aplicata.
Fiind o instituţie de importanţă majoră
pentru un stat de drept cu o populaţie al
cărei nivel de dezvoltare culturală, sociala,
economica a crescut în ultimii douăzeci de
ani, este necesar ca această instituţie să fie
cunoscută încă din timpul facultăţii.
Notiunea si conceptul de MEDIERE ar
trebui să fie studiate de către orice student pentru a-i permite viitoarei persoane angajate, să-şi formeze anumite deprinderi, anumite competenţe, precum
cele de comunicare,intelegere sau negociere. Deprinderile şi competenţele create
prin studierea unei astfel de instituţii pot
fi de folos viitorului angajat în oricare dintre profesiile alese.
Scoala trebuie sa pregateasca viitorul
adult, astfel incit acesta sa poata preantimpina conflictele cu care se confrunta si sa le
evite ori de cite ori este cazul, sau cel putin
sa le rezolve in cel mai bun mod, astfel incat atat el, cit si cei care sant implicati sa
nu fie stopati in acest proces de schimbare,
de evolutie, de dezvoltate personala dar si
pentru educatia generala.
Dacă elevii si studenţii vor avea cunoştinţe despre mediere putem avea garanţia că ulterior, când vor fi practicieni sau
justititiabili nu vor manifesta reticenţă în
a apela la mediere.
Conflictele sant omniprezente in viata
noastra de la copilul de la camin pana la
seniorat. In fiecare zi oamenii au diferite
neantelegeri, cu membrii de familie, vecini, colegi de serviciu, parteneri de afaceri sau chiar prieteni.
In mod firesc cei nedreptatiti, dau
in judecata pe cei care ii nedreptatesc
pentru a obtine indreptarea raului
facut,dar acum au o alternativa amiabila
medierea,si nu judecata statala.
Conflictul este o parte fireasca a vietii de
zi cu zi, o realitate a vietii cotidiene, inerenta relatiilor umane. Perioada de “lupta”, de
“coacere” la un foc mic sau mai intens, poate
conduce la aparitia de noi posibilitati si solutii nebanuite care pot cu adevarat sa stinga acel conflict si sa ne permita trecerea la
o stare superioara de armonie, de reconciliere, de impacare,de a zimbi, de a continua
o relatie,prin mediere acest lucru fiind si o
stare de civilizatie a unei natiuni.
Aici este recomandat sa intervina persoana pregatita, mediatorul autorizat,
care trebuie sa poata sesiza cu acuratete

in ce stadiu se afla conflictul si sa ghideze
I consider 2013 as the start of mediape cei implicati sa gaseasca solutii ce vor
tion in Romania, being first in line when
veni tot de la ei, solutii care vor viza o retrying to solve a conflict at mediation
conciliere, impacare si nu in ultimul rand
table amicably.
o restabilire a raporturilor de prietenie,
We are now in the beginning and unrudenie sau afacere.
der Article 20 mediation should benefit
Ne lipseşte comunicarea, nu doar la
from a national promotion, well – organnivel instituţional, fapt ce se observă cu
ized by the Mediation Council, along with
ochiul liber, ci şi la nivel interpersonal.
all the professional organizations, with all
Dialogul civilizat este calea spre evoluţie
mediators, so that the mediation institua unei persoane, a unei instituţii, a unei
tion can quickly become popular, of pubsocietăţi, a unui stat modern democratic
lic interest and the law is thus applied.
dupa care visam de ani buni.
Being an institution of major imporMedierea ne poate readuce în societance for the rule of law with a population
tate dialogul, reconcilierea, care lipseşte
whose level of cultural, social economic
societăţii româneşti de prea multă vreme.
development grew in the last twenty
Desi suntem o populaţie majoritar
years, it is necessary for this institution to
creştină (peste 93% dintre români se debe studied in university.
clară creştini, iar încrederea populaţiei
The notion and concept of mediation
în Biserică este de notoritate), totuşi, în
should be learnt by every student to almod surprinzător si de neinteles, dialogul
low the future employees to form certain
civilizat nu este prezent in marea majohabits, certain skills, such as communicaritate de cazuri, comunicarea civilizata
tion, understanding or negotiation. Skills
nu se realizează pe deplin intre semeni,
and competences developed through
si credem cu tarie ca medierea va avea
the study of such an institution can help
SUCCESUL asteptat,deci avem un rol foarprospective employee in any of chosen
te important in
societate,pentru
indreptarea lucrurilor spre bine,asa
cum a stabilit
parlamentul prin
legea medierii.
Mahatma Ghandi a spus:„sa fim noi
schimbarea pe care
dorim sa o vedem
la ceilalti” Deci incepind cu noi, vom
genera unde pozitive in jurul nostru,
in comunitate, societate si evident
Caravana Medierii la Alexandria. Februarie 2013
la nivel de tara,si
conform art. 6 si organele judiciare, arbiprofessions.
trale si cu atributii jurisdictionale,mai ales
School must prepare the future adult,
ca MEDIEREA este de interes public. (art. 4).
so that he can prevent conflicts and avoid
Aşadar, medierea nu este doar o instithem whenever necessary, or at least retuţie modernă a dreptului romanesc, ci şi
solve them in the best way so that both
o instituţie care arată nivelul de dezvolhim and those who are involved will not
tare al unei societăţi. O societate în care
be stopped in this process of change,
dialogul, comunicarea, este o regulă de
evolution, personal development but
bază pentru membrii săi, pentru institualso for general education.
ţiile sale, se află pe scara cea mai de sus
If pupils and students have knowla dezvoltării sale. Am fost investiti cu un
edge of mediation we can guarantee that
rol important in societatea romaneasca,
later on, when being practitioners or jussi corpul mediatorilor trebuie sa demontice seekers, they will not be reluctant to
streze acest lucru.
resort to mediation.
Fiiind o metodă de soluţionare a conConflicts are omnipresent in our life.
flictelor pe cale amiabilă, medierea poate
Every day people have different disagreeaduce si o îmbunătăţire a climatului sociments with family members, neighbors,
al actual din România. Putem vorbi astfel
colleagues, business partners or even
de o îmbunătăţire a comunicării la nivel
friends.
instituţional, dar şi a comunicării dintre
Naturally the wronged sue those who
instituţiile statului şi cetăţenii săi. O bună
wronged on them to improve the bad done,
comunicare dintre instituţiile statului
but now they have an amicable alternative:
presupune şi asigurarea bunelor servicii
mediation, and not state judiciary.
pentru cetăţean, ceea ce contribuie la
Conflict is a natural part of everyday life,
menţinerea unui climat de încredere şi
a fact of life, inherent in human relationrespect faţă de instituţiile statului
ships. The “fight” period or “baking” in low
Oamenii ar trebui sa se caute alternaor more intense heat period, can lead to
tive la procese,mai ales ca la un proces
new opportunities and unexpected soluuneori cheltuielile de judecată depăşesc
tions that can truly close that conflict and
valoarea bunurilor pentru care se judecă.
allow us move to a higher state of harE mult mai util să apelezi la un mediator şi
mony, reconciliation, smile, continuing a

relationship through mediation, which is
also a nation’s state of civilization.
It is recommended here the intervention of the person trained, the licensed
mediator, who must be able to accurately grasp what stage the conflict is and
guide those involved to find solutions
that will come from them, solutions that
target a reconciliation, and last but not
least a restoration of friendship, family or
business relations.
We lack communication, not only at
the institutional level, which can be observed very easily, but also at interpersonal level. Civilized dialogue is the way
to development of a person, an institution, a company, a modern democratic
state that we have been lounging for all
these years.
Mediation can bring into our society
dialogue, reconciliation, missing in Romanian society for too long.
Although we are a Christian-majority
(over 93% of Romanian declare themselves Christians and people’s confidence
in the Church is notorious), however,
surprisingly and
incomprehensibly,
civilized dialogue
is not present in
the vast majority of
cases, civilized communication is not
fully between people and we strongly
believe that mediation will have the
expected success,
so we have a very
important role in
society, to correct
things for the better, as established by
parliament through
mediation law.
Mahatma Ghandi used to say:
“Let us be the change we wish to see in
others” Thus, starting with ourselves, we
will generate positive waves around us, in
community, society and at country-level.
Thus, mediation is not just a modern
institution of Romanian law, but also an
institution that shows the level of development in a society. A society in which dialogue, communication is a basic rule for its
members, for its institutions, it is placed on
the uppermost scale of development. We
have been invested with an important role
in Romanian society and the body of mediators must demonstrate this.
Being a method of resolving conflicts
amicably, mediation can bring an improvement in the current social climate
in Romania. We can thus speak of an improvement in communication at institutional level and communication between
government and citizens. Good communication between state institutions involves ensuring good services for citizens,
which helps to maintain a climate of trust
and respect for state institutions.
People should seek alternatives to
court trials, especially that sometimes
costs exceed the value of goods for which
people are in court. It is more useful to
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să încerci să-ţi rezolvi problema decât să
mergi în instanţă, iar procesul să dureze
ani mulţi. În plus, cheltuielile de judecata
sunt de zeci de ori mai mari decât onorariile mediatorilor. Totodată, soluţia dată de
instanţă poate agrava conflictul unul castiga iar celalalt este nemultumit, în timp
ce prin mediere, partile vor avea rezultate
reciproc avantajoase.
Este important ca partile, in primul
rand, sa decida calea prin care doresc sa
solutioneze disputa lor – in instanta sau
amiabil la un mediator autorizat.
Treptat, cu cât un număr tot mai mare
de persoane vor alege medierea pentru
a pune capăt divergenţelor dintre ele, cu
atât vom avea o comunicare mai bună
între membrii societăţii, la orice nivel. Se
va realiza astfel un climat general bazat
pe respect şi încredere reciprocă între
membrii societăţii. Vom putea aspira la
un climat în care membrii comunitatilor

mai mari sau
mai mici, în
realizarea
propriilor
obiective, vor
ţine cont şi
de interesele
celorlalti, cu
consecinţa că
va fi tot mai consistentă şi mai vizibilă
solidaritatea dintre cetăţeni si vom fi cu
adevarat europeni.
Aşadar, MEDIEREA nu este doar o instituţie modernă a dreptului, ci este şi o
instituţie care arată nivelul de dezvoltare
al unei societăţi.
MEDIEREA poate transforma doi duşmani în parteneri, sau poate chiar prieteni! Desteapta-te romane!
■
Vargan Vasile, Coca Ion
Mediatori

SEMINAR DESPRE MEDIERE LA TRIBUNALUL MARAMUREş
„MEDIEREA – METODA ALTERNATIVă DE SOLUTIONARE A
CONFLICTELOR”

I

n data de 12 aprilie 2013, incepand
cu ora 10, Asociatia Centrul Mediatorilor Baia Mare - organizatie
profesionala afiliata Uniunii Centrelor
de Mediere din Romania (U.C.M.R.), in
parteneriat cu Tribunalul Maramures, a
organizat seminarul “Medierea - Metoda
Alternativa de Solutionare a Conflictelor”.
La evenimentul care s-a desfasurat la
sediul Tribunalului Maramures au participat reprezentanti ai GEMME-Sectiunea
Romana, mediatori din zona Transilvaniei,
judecatori din raza Tribunalului Maramures, reprezentanti ai Parchetului si avocati.
Obiectivul acestui seminar a fost de
a reuni la Baia Mare experti din domeniul medierii pentru a dezbate modul
in care medierea a fost implementata
si functioneaza in Romania, precum
si modalitatea in care se realizeaza informarea obligatorie privind medierea,
prevedere introdusa la 15 februarie
2013. Totodata, au fost abordate aspecte concrete ale medierii in diverse
domenii judiciare si au fost puse in
discutie probleme legate de rolul avocatului in procedura de mediere, rolul
judecatorului in mediere, precum si
comparatii privind aplicarea metodelor alternative de solutionare a dispu-

telor (ADR) in spatiul Uniunii Europene.
Seminarul s-a bucurat de largul interes al celor peste 80 de participanti.
Fondata in 2012, Asociatia Centrul
Mediatorilor Baia Mare isi propune sa
ajute maramuresenii sa-si rezolve conflictele in afara salii de judecata, reducand costurile de bani, timp si stres, intr-un cadru profesionist si confidential.
Uniunea Centrelor de Mediere din Romania (U.C.M.R.) este federatia nationala,
infiintata in 2005, ce reuneste asociatii ale
mediatorilor din fiecare judet al Romaniei.
GEMME – Asociatia Magistratilor
Europeni care Sustin Medierea – este
asociatia europeana care isi propune
sa reuneasca judecatori din diferite
tari ale U.E. care considera ca o justitie
eficienta impune, printre alte cerinte,
promovarea si dezvoltarea de modalitati alternative de solutionare a conflictelor, in special medierea.
Persoane de contact:
• Marina Ioana Alexandru – presedinte Asociatia Centrul Mediatorilor
Baia Mare
• Adrian Ioan Pop – vicepresedinte Asociatia Centrul Mediatorilor Baia Mare ■
Biroul de presa al U.C.M.R.

turn to a mediator and try
to solve your
problem
than go to
court, where
the
trial
could last
many years.
In addition, legal costs are ten times higher than the fees to mediators. Also, the solution given by the court may exacerbate
the conflict, as one wins and the other is
discontent, while in mediation, the parties will have mutually beneficial results.
It is important, in the first place, for the
parties to decide the way they want to
settle their dispute – in court or amicably,
in a mediator’s office.
Gradually, the higher the number of
people who choose mediation to end
the differences between them, the bet-

ter communication between members
of society at every level. It will thus be
created a general climate based on mutual respect and trust among members
of society.
We may aspire to a climate in which
members of large and small communities, to achieve their goals, will take into
account the interests of others too, thus
solidarity between citizens will be consistent and visible and we will be truly
European.
Therefore, mediation is not just a modern institution of law, it is also an institution that shows the level of development
of a society.
Mediation can turn two enemies into
partners, or even friends! Wake up Romanians!
■
VARGAN VASILE, COCA ION
Mediators

WORKSHOP ON MEDIATION AT MARAMUREŞ COUNTY
COURT “MEDIATION – ALTERNATIVE METHOD FOR
CONFLICT RESOLUTION”

O

n April 12, 2013, starting 10.00
hours, the Baia Mare Center of
Mediators Association - professional organization affiliated to the
Union of Mediation Centers in Romania (UCMR), in partnership with the
Maramureş Court, organized the seminar “Mediation - Alternative method
for conflict resolution”.
The event hosted by the Maramureş
Court premises, was attended by representatives of GEMME-Romanian Section,
mediators from Transylvania area, judges
from across the Maramureş Court, representatives of the Prosecutor and lawyers.
The objective of this seminar was to
bring together in Baia Mare experts in
mediation, to discuss how mediation
has been implemented and works in
Romania, and how the mandatory information on mediation is performed, given
the provision introduced on February 15,
2013. Also, this seminar addressed specific aspects of mediation in various legal
areas and discussed issues related to the
role of lawyers in the mediation procedure, the role of a judge in mediation,
and comparisons on the implementation
of alternative methods of dispute resolution (ADR) in the European Union space.

The workshop enjoyed the large interest from more than 80 participants.
Established in 2012, the Baia Mare
Center of Mediators Association aims to
help the inhabitants of Maramureş to resolve conflicts outside the courtroom, reducing money, time and stress costs in a
professional and confidential framework.
The Union of Mediation Centers in
Romania (UCMR) is the national federation, founded in 2005, which brings
together associations of mediators
from each county of Romania.
GEMME - European Association of
Judges for Mediation – is the European
association that aims to bring together
judges from different EU countries
who believe that an efficient justice requires, among others, to promote and
develop alternative ways of conflict
resolution, especially mediation.
Contact persons:
• Marina Ioana Alexandru – Chairwoman of the Baia Mare Center of
Mediators Association
• Adrian Ioan Pop – Vice President of
the Baia Mare Center of Mediators
Association
■
U.C.M.R. Press office
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Seven reasons why we can help you
reach your business goals

hatever your business needs
may be, the British Romanian
Chamber of Commerce (BRCC) is
here to help you succeed.

the Council of British Chambers
of Commerce in Europe. This
organisation is affiliated to other
regional networks around the world.

Would you like to reach leading
figures and dynamic business people
in Central Eastern Europe and the
UK?

2. Events are relevant to your needs
You can choose from a range of
business, social and educational
gatherings and events. All are well
organised, well publicised, timely
and highly relevant. And if you want
to organise your own activities,
initiatives and events, we can help
support them.

Could you benefit from the knowledge
and support that only experienced
professionals can give?
1. Networking is a powerful tool
You probably know how important it
is to have the right contacts. One of our
most important roles is providing well
organised networking opportunities
that businesses of all sizes and across
all sectors can benefit from.
Networking events not only give
you access to potential clients and
customers, and professional services,
but also to people who are willing to
give you the benefit of their experience
in the Romanian, CEE or UK and
other markets.
If you’re looking for contact with
the City of London, we can offer
well established links through BRCC
CityLink.
Pan-European networking is available
to you through our membership of

Established 15 years ago, we are an
independent organisation run entirely
by our members, so all our resources
go towards helping our membership.
3. Joint representation is more
effective
Could you benefit from access
to influential figures, prominent
politicians, officials and visiting
dignitaries?
We organise high profile events and
delegations. Together, our members
form a powerful voice, sometimes in
collaboration with other like-minded
organisations.
4. Preferential rates from members
Members offer each other concessions
on a wide range of goods and services
including hotel accommodation and
conference facilities.

5. Many opportunities to market
your business, goods or services
If you are looking for a good ROI on
your marketing budge, we provide
a comprehensive range of tools that
more than justify our membership
fees in their own right.
These include publications, online
facilities, advertising, speaking and by
becoming a sponsor of the chamber or
certain events.
6. Social responsibility has longterm benefits for all
With us you can become part of the
cooperation between governmental,
non-governmental, charitable and
business groups. These contribute to
the overall well-being of society, as
well as to British-Romanian trade and
investment.
7. We’re like a supportive, extended
business family
Your enquiry will receive in a warm,
friendly and personal response.
In fact, joining the BRCC is like
becoming part of a professional and
caring extended business family. We
hope to welcome you.
How to join us
Call Ms Agata Stefan, our Executive
Director on +40 (0) 752 003 066.
Email: astefan@brcconline.eu

www.brcconline.eu
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Lansare de carte

„Ghidului Mediatorului
Profesionist. Mediere si
Conflict” (ed. rev.)

Book launch

„The Guidebook of a Professional
Mediator. Mediation and
Conflict” (revised edition)

de Mugur Bogdan Mitroi
Vineri 19 aprilie 2013, ora 17,00
Libraria Eminescu, bld. Elisabeta, nr. 3

by Mugur Bogdan Mitroi
Friday, April 19, 2013, 17,00 hours
Eminescu Book Shop, 3 Elisabeta blvd

Vineri 19 aprilie 2013, ora 17,00, Libraria Eminescu
din Bucuresti gazduieste lansarea „Ghidului
Mediatorului Profesionist. Mediere si Conflict” (ed.
rev.) de 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 în tot.”
Cartea, parte a Colectiei editate de
Şcoala de Formare în Mediere F.M.M.M.
Romania, ofera raspuns unei probleme
curente a societatii: severa lipsa de comunicare, provocata in primul rand de
abundenta de informatii care ne bombardeaza; daca nu suntem capabili sa identificam codul de decriptare si valoarea
adaugata reala a unei informatii, factorul
liber-arbitru, insarcinat cu procesul de
selectie, va face aceasta selectie intr-un
mod deficitar. Stabilind procedura medierii ca limbaj comun in solutionarea conflictelor, incercam in realitate sa identificam un cod de decriptare universal care
nu mai ridica problema compatibilizarii.
Mediatorul este mediator doar daca
isi pastreaza rolul pentru care a fost creat:
managementul conflictului. Mediatorul
este cel care controleaza procedura medierii, partile fiind cele care trebuie sa gestioneze obiectul conflictului. Astfel, mediatorul profesionist in adevaratul sens
al cuvantului va aborda procedura prin
prisma unei strategii care analizeaza dinamica conflictului, dar si dinamica sociala a
grupului; evidentiaza componenta emotionala, istoricul, identitatea, valorile personale, dar si cele de grup, finalizandu-se cu
evidentierea necesitatilor, mascate uneori
de pozitii care denatureaza realitatea.
Medierea este un nou orizont de “intersectie” pe care lumea incepe sa il descopere, iar cartea ne ajuta sa devenim
experti in selectarea informatiilor utile.
Mugur Bogdan Mitroi, avocat, mediator si formator cu certificari din partea
mai multor organizatii ADR din Europa si
S.U.A., detine un vast portofoliu de me-

dieri incepand din anul 2003, precum si
de training in domeniul metodelor de
solutionare bazate pe nevoi/interese si
in managementul conflictelor, in designul solutiilor pentru diversitatea culturala,
conflictele generationale, comunicare,
bune practici si relatii la locul de munca.

Parteneri:

LIBRĂRIA
MIHAI
EMINESCU

On Friday, 19th of April, 17.00 hours, the Eminescu
Book Shop hosts the launching of „The Guidebook
of a Professional Mediator. Mediation and Conflict” (revised edition) by Mugur Bogdan Mitroi.
“Wishes and needs, always ranked
depending on our social interest, namely
the desire or need to communicate.
The mediator, by interacting, generates and manages the necessity to identify the needs of the human actors.
We listen so that we teach others to

listen and we talk so that we teach
others to talk.
We communicate in everything.”
The book, part of the collection edited
by F.M.M.M. Romania Training School offers a response to the society’s current
problem: severe lack of communication,
caused primarily by the abundance of
information that bombards us: if we are
not able to identify the decryption code
and the real added value of information,
then the freewill factor, whose task is the
selection process, will make this selection in an poor way. By setting mediation
as a common language in conflict resolution, actually we try to identify a universal decryption that no longer raises the
issue of compatibilization.
A mediator is a mediator only if he or
she keeps the role for which he or she
was created: conflict management. The
mediator is the one who controls the
mediation procedure, the parties being
those who must manage the object of
conflict. Hence, the professional mediator in the true sense of the word will
approach the procedure in terms of a
strategy that examines the dynamics of
the conflict, but also the social dynamics
of the group, highlighting the emotional
component, the history, identity, personal and group’s values, ending with stressing the needs, sometimes concealed by
positions that distort reality.
Mediation is a new horizon of “intersection” that the world begins to discover, and the book helps us become
experts in selecting relevant information.
Mugur Bogdan Mitroi, lawyer, mediator
and trainer with certifications from several
ADR organizations in Europe and the U.S.,
has a broad portfolio of mediations since
2003, as well as training in methods of
resolution based on needs/interests and
conflict management, in designing solutions for cultural diversity, generational
conflicts, communication, best practices
and workplace relationships.

Partners:

mediereatehnicăşiartă.ro

portalmediere.ro
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Mediere şi conflict”
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Ascultam ca sa invatam pe altii sa asculte si vorbim ca sa bune practici
si relatii la locul
invatam pe altii sa vorbeasca. Comunicam în tot.”
de munca.EdiMediatorul este mediator doar daca isi pastreaza rolul tura: Consensus
pentru care a fost creat: managementul conflictului. Media- (2010)
torul este cel care controleaza procedura medierii, partile fiind
cele care trebuie sa gestioneze obiectul conflictului. Astfel, Ed i t u r a :
mediatorul profesionist in adevaratul sens al cuvantului va F M M M . R O
aborda procedura prin prisma unei strategii care analizeaza (2013)
ISBN: 978dinamica conflictului, dar si dinamica sociala a grupului;
evidentiaza componenta emotionala, istoricul, identitatea, 973-0-14306-5
Limba: Rovalorile personale, dar si cele de grup, finalizandu-se cu
evidentierea necesitatilor, mascate uneori de pozitii care de- mana
Număr de
natureaza realitatea.
Cartea, parte a Colectiei editate de Şcoala de Formare în pagini: 133
Preţ: 50 Lei
Mediere F.M.M.M. Romania, ofera raspuns unei probleme
Comenzi la:
curente a societatii: severa lipsa de comunicare, provocata in
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un cod de decriptare universal care nu mai ridica problema
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with an emphasis on needs, sometimes concealed by
edition)
positions that distort reality.
Author: Mugur Bogdan Mitroi
The book, part of the Collection edited by FMMM
Desires and needs, always Mediation Training School of Romania, offers a reranked depending on sponse to the society’s current problems: severe lack
our social inter- of communication, caused primarily by the abundance
est, namely the of information that bombards us; if we are not able to
desire or need to identify the decryption code and real added value of a
piece of information, the freewill factor, in charge with
communicate.
A mediator, the selection process, will make this selection in a defiby interacting, cient way. Setting mediation as a common language in
generates and conflict resolution, we actually try to identify a univermanages the sal decryption code, which no longer raise the issue of
need to iden- compatibilization.
Mediation is a new „intersection” horizon that the
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in the actors of world begins to discover and the book helps us become
human disputes. experts in selecting useful information.
Mugur Bogdan Mitroi, lawyer, mediator and trainer
We listen so we can
teach others to lis- with certifications from several ADR organizations in
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mediator only if he
Publishing House: FMMM.RO (2013)
preserves the role
ISBN: 978-973-0-14306-5
for which he was
Language: Romanian
created: conflict
Number of pages: 133
management. The
Price: 50 Lei
mediator is the one
who controls media- Orders at: office@fmmm.ro or
www.librariaeminescu.ro
tion, the parties are the ones that have to deal with the

„Medierea o perspectivă
psihologică asupra
soluţionării conflictelor”

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.
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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/9730-12892-5/
Paul-Randolph__Medierea-O-perspectiva-psihologica-asupra-solutionarii-conflictelor

■

“Mediation,a psychological insight into conflict
resolution”

(...) 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.

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
Publishing House: FMMM.RO (2012)
the parties, and
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