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10 ani de mediere

a-ti pastrezi entuziasmul 10 ani
Mediatorii prospat formati au urmat
„e ceva”!
modelul de organizare si au infiintat in
Anul 2003 reprezinta momen- fiecare judet centre similare.
tul in care medierea se planteaza in Ro- In vorbe putine asa a aparut medierea
mania intr-un pamant care peste ani s-a in Romania, in ani, 10, adica 3650 de zile.
dovedit fertil.
Ce a insemnat aparitia medierii, fiecare poate spune o alta poveste, pentru
Cum am aparut!
mine a reprezentat un nou inceput, o
Mediatorii americani s-au dovedit fer- noua abordare si in final un nou stil de
mieri deosebiti care au stiut sa asigure viata.
toate conditiile ca semintele medierii sa
Am crescut profesional si ne-am dezse poata dezvolta, astfel in urma instruirii voltat in plan propriu asa cum poate
cu formatorii americani in 2003 au apa- colegii si prietenii nostrii, formatorii si
rut 20 de mediatori la Craiova.
mediatorii americani au dorit.
In luna mai a anului 2003 americanii
Un moment de bilant pe care il petrec
au ajuns la Craiova unde au
gasit 20 de tineri avocati care,
dupa primul curs complet de
formare in mediere, au devenit
mediatori si au inceput sa-si
exercite noua profesie asigurand permanenta pentru toate
cauzele trimise de instantele de
judecata din judetul Dolj.
Perioada 2003 – 2007 a fost
cea mai incarcata pentru ca
mediatorii romani au devenit si
formatori in mediere si au intrat
intr-un proiect de implementare a medierii la nivel national
ajutand formatorii americani sa
formareze echipe de mediatori
in fiecare judet. La finele anului
2007, in Romania erau formati
420 de mediatori, cate 10 in fiecare judet.
cu placerea lucrului bine facut si care
Ce am facut!
sunt sigur ca va ramane punctul de refeProaspat mediatori formati am ince- rinta pentru tot ce reprezinta medierea
put sa ne facem profesia si am realizat, in Romania si nu numai.
dupa primele medierii, ca se poate!
Ce a insemnat institutional profesia!?
Cei 20 de mediatori au format Centrul Aplecare si experienta, perseverenta si
de Mediere Pilot Craiova si in colaborare determinare si multa persuasiune dar si
cu instantele, in urma ordinului minis- un mesaj unitar receptionat.
trului de justitie au intrat in activitate
practicand profesia de mediator in mod Ce se va intampla!?
Urmeaza in firescul lucrurilor ca aceasvoluntar pana la aparitia legii medierii
ta constructie sa se poata dezvolta prin
adica anul de gratie 2006.
maturizarea profesionistilor si acceptaCe am mai facut!
rea structurarii profesiei regional pentru
Am inceput sa dezvoltam profesia la o mai eficienta administrare.
nivel national si am instruit in fiecare ju- Rezultatul presupune conturarea
det 10 mediatori iar in 2007 aveam 420 identitatii proprii in profesie si consolidade mediatori.
rea statutului profesionistului..
Formatorii americani au inteles ca cei
Descentralizarea reprezinta urma20 de mediatori din Craiova sunt in masu- toarea etapa
ra sa formeze si acestia mediatori si astfel prin care produpa alte module de pregatire au certificat fesia trebuie
primii 20 de formatori romani in mediere. sa treaca si
Proiectul s-a desfasurat pe o perioada costituie o
de 4 ani si a insemnat pregatirea de me- p r o v o c a r e
diatori in toata tara formati prin aportul pentru noi cei
comun al formatorilor americani si ro- care am avut
mani.
curajul sa acceptam noul.
Ce s-a intamplat!
Imi doresc ca peste alti 10 ani sa pot
In 2003 se organizeaza Centrul de face un scurt istoric al medierii din perMediere din Craiova iar din 2004 pana in spectiva celui care a crezut in profesie.
2007 apar centre de mediere in toata tara. Multumesc si spor!
■
In 2005 se organizeaza Uniune Centrelor de Mediere din Romania, federatia
nationala cu reprezentare in fiecare judet.
Mugur Mitroi

T

10 years of mediation

o keep your enthusiasm for 10
years, this is something!
Year 2003 represents the moment when mediation is planted in Romania into a soil which over the years
has proved to be fertile.

How we appeared!

nationally and we trained 10 mediators
in each county and in 2007 we had 420
mediators.
The American trainers understood
that the 20 mediators in Craiova were
able to train as well, thus after other
training modules, they certified the first
20 Romanian trainers in mediation.
The project was conducted over a
period of 4 years and it meant training
mediators across the country through
the joint contribution of American and
Romanian trainers.

U.S. mediators demonstrated they
were great farmers who knew how to
provide all conditions for mediation
seeds to develop, therefore after training
delivered by American trainers in 2003,
20 mediators appeared in Craiova.
In May 2003, Americans came to What happened!
In 2003 Craiova Mediation
Center is set up, and between
2004 and 2007 mediation centers appear all over the country.
In 2005, there is established
the Union of Mediation Centers
in Romania, the national federation with representation in
each county.
Freshly trained mediators
have followed the organization
model and set up similar centers in each county.
In so little words, this is how
mediation appeared in Romania, in 10 years, which is 3650
days.
What mediation means,
each can tell a different story,
STARS prezentă la Forumul TIAD, aprilie 2013
but for me iit was a new beginning, a new approach, and
Craiova where they found 20 young eventually a new lifestyle.
lawyers who, after the first full course of
We grew professionally and develtraining in mediation, became mediators oped ourselves, just like our colleagues
and began to practice their new profes- and friends, the Americans trainers and
sion, providing continuity for all cases mediators perhaps hoped.
sent to courts in Dolj county.
A time to take stock, a moment that I
Period 2003 - 2007 was the busiest, as spend with the pleasure of a well-done
Romanian mediators also became train- thing and I am convinced that it will reers in mediation and entered into a me- main the benchmark for what mediation
diation implementation project nation- represents in Romania and beyond.
wide, helping American trainers to set
What did the profession mean instiup teams of mediators in each county. At tutionally?! Dedication and experience,
the end of 2007 in Romania, 420 media- perseverance and determination and a
tors were trained, 10 in each county.
lot of persuasion but also a consistent
message received.

What we have done!

Freshly trained mediators, we started
doing our profession and realized, after
the first mediation, that we actually can!
The
20
mediators
formed the
Craiova Pilot
Mediation
Center and
in cooperation with the
courts, following the order
of the Justice Minister, we begun practicing the mediator profession voluntarily,
until the appearance of mediation law in
the grace year 2006.

What else we have done!

We started to develop the profession

What will happen!?

The natural order of things indicates
that this construction will develop by
mediators becoming mature and by accepting regional structuring of profession for a more efficient management.
The result involves shaping up own
identity inside the profession and enhancing the status of professionals.
Decentralization is the next step the
profession has to go through and represents a challenge for us, who have had
the courage to accept novelty.
I wish than in another 10 years I may
provide a short history of mediation
from the perspective of a man who believed in this profession.
Thank you and good luck!
■
Mugur Mitroi
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Despre Uniunea Centrelor de
Mediere din RomÂnia
I. DESPRE U.C.M.R.

I

n armonie deplină cu reglementările şi practicile internaţionale, Uniunea Centrelor de Mediere din România, înfiinţata în 2005, este o federaţie
reprezentativa la nivel national. Acesta
reuneşte asociaţii profesionale ale mediatorilor din fiecare judeţ din România, şi
este implicata activ în dezvoltarea soluţionarii litigiilor alternative.
Pentru perioda 2011-2013, Uniunea
Centrelor de Mediere din România isi
asuma rolul unui instrument de pace
socială în cadrul comunităţii. Astfel, programe de diseminare a informatiilor din
domeniu au fost dezvoltate, în scopul
de a promova avantajele medierii ca o
modalitate de a pune capăt conflictelor.
In cuvintele ASR Principesa Margareta de România, prin mesajul sau catre
U.C.M.R., Medierea, cea mai frageda profesie reglementata in Romania, este un
exemplu cum ceva extrem de util pentru
societate a luat nastere din nimic (...) Sper
ca, cu ajutorul unei bune promovari a medierii, din ce in ce mai multe dispute vor
fi solutionate amiabil. De asemenea, imi
doresc ca, prin intermediul unor initiative
profesionale sa se ofere un exemplu cu
privire la rolul pe care il joaca organizatiile profesionale in societatea romaneasca.
Ne-am straduit sa promovam medierea în mass-media, inclusiv prin intermediul publicaţiilor de specialitate, cum ar
fi revista de mediere (Medierea, Tehnica
si Arta – www.mediereatehnicasiarta.ro),
singura revista profesională relevantă
pentru mediere. Cu publicare lunară în
limbile engleză şi română, revista este
orientată spre mediatori, practicanti
juridici, dar si persoanelor care doresc
să se informeze cu privire la mediere. În
prezent, revista este distribuita in peste
100 de locaţii din România (organizaţii
de mediatori, săli de judecată, primării,
universităţi, Institutul Naţional al Magistraturii, Consiliul Superior al Magistraturii,
Ministerul Justiţiei, etc), dar si in organizatii profesionale internationale din Regatul Unit, Belgia, Olanda şi Statele Unite
ale Americii. Numarul din Decembrie
2012 a fost nr. 27.
Site-uri precum www.portalmediere.
ro (portal web dedicat promovarii libere
a mediatorilor şi a asociaţiilor profesionale, şi folosit ca baza de date relevanta) si
www.medieretv.ro (site web ce prezinta
exemple practice si diferite maniere de
rezolvare alternativa a disputelor) au
contribuit, in general, la promovarea
ADR (Rezolvarea Alternativa a Disputelor) precum si profesionisti particulari
din domeniul medierii. Ele sunt onestop-shop pentru public de a găsi unde,
când, cum şi cu cine isi pot rezolva pe
cale amiabilă disputa.
Cum medierea este un mijloc universal de soluţionare a litigiilor, mediatorul
român este împăciuitorul care înţelege
că medierea nu are frontiere, şi ca, ADR,

pe termen lung, poate fi inteles si ca Rezolvarea “ADECVATA” a Disputelor.

II. PROIECTE DEZVOLTATE IN
2011-2012

II.A CARAVANA MEDIERII
În scopul unei mai bune promovari
a medierii, U.C.M.R. a devenit partener
în cadrul proiectului naţional “Caravana
medierii – Medierea aproape de tine!”.
Acest proiect are loc în toată ţara timp
de 24 de luni şi are ca scop promovarea
medierii ca mijloc alternativ de soluţionare a litigiilor. Caravana este compusă
din evenimente de informare lunare
pentru publicul larg, cu privire la mediere şi avantajele sale. Astfel, publicul larg
acceseaza mijloace de cunoaştere a mediatorilor locali şi afla informatii practice
privind procedura de mediere. Caravana
a început în iunie 2011 în Bucureşti şi
până în prezent si-a urmat calea prin 26
de locatii, bucurandu-se de o rată mare
de participanti, atât cetăţeni, cat şi reprezentanţi ai mediului de afaceri. Orasele
in care Caravana a poposit sunt Braila,
Brasov, Constanta, Mangalia, Bacau, Cluj
Napoca, Ploiesti, Tulcea, Galati, Piatra Neamt, Iasi, Baia Mare, si din nou Bucuresti
la aniversarea unui an de existenta (iunie
2012), Oradea, Buzau, Resita, Sibiu, Targu-Jiu, Zalau si Calarasi.
Doua evenimente speciale au avut
loc pe 24 Mai 2012, cand Caravana s-a
desfasurat in Bruxelles, Belgia, in parteneriat cu Arthis – Maison Culturelle Belgo-Roumaine, si pe 23 August 2012 in
Kerkyra, Grecia, in parteneriat cu Hellenic
Mediation&Arbitration Centre, in cadrul
unei campanii adresate comunitatilor
romane din diaspora, dar si schimbului
de experienta cu organizatiile ADR locale.
În cadrul campaniei, au fost pregătite
şi distribuite pliante de informare, probleme speciale tratate de revista (ce ilustrează mediatori locali şi organizaţii profesionale din fiecare judeţ) şi prezentări
ale mediatorilor şi formatorilor. Campania a implicat dezvoltarea de parteneriate cu instituţii locale, atât în sfera juridică
(instanţele regionale, în special), cat si în
cadrul comunităţiilor mai largi (primării,
întreprinderi, organizaţii de voluntariat).
II.B COOPERARE TRANS-NATIONALA
Anul 2011 a fost puntea de plecare, în
stabilirea de parteneriate cu Institutul
Diplomatic Român şi Uniunea Camerelor
Bilaterale de Comerţ şi Industrie din România. Scopul Protocolului cu Institutul
Diplomatic Român, care a fost semnat
la sfârşitul anului 2011, a fost recunoaşterea U.C.M.R. ca singura structură naţională relevantă ADR şi promovarea
medierii diplomatice şi transfrontaliere.
În termeni de mediere diplomatică, mai
mulţi dintre membrii noştri sunt diplomaţi care lucrează în structurile de stat,
şi au dezvoltat o formare specială in activităţi de promovare legate de rezolvarea
conflictelor inter-statale.

About The Union of Mediation
Centers of Romania
I. ABOUT U.M.C.R.

I

n full harmony with international
regulations and practice, the Union
of Mediation Centers of Romania,
established in 2005, is a nationally representative federation. It brings together
professional associations of mediators
from each county in Romania, and is
actively involved in the development of
Alternative Dispute Resolution.
For the 2011-2013 term, the Union of
Mediation Centers of Romania has taken
on the role of an instrument of social
peace within the community. Thus, dissemination programs have been developed, in order to promote the advantages of mediation as a way to end conflicts.
In the words of HRH Crown Princess
Margarita of Romania from her message
to the U.M.C.R., Mediation, the youngest
regulated profession in Romania, is an
example of how something useful for society can be built where there was nothing. (...) I hope that, through the better
promotion of mediation, more and more
disputes will be solved amiably. I also
hope that, through your professional initiatives you will give an example about
the role that professional organizations
can play in Romanian society.
We have strived to promote mediation in the media, including through
specialized publications such as the
magazine Mediation, Skill and Art (Medierea, Tehnica si Arta – www.mediereatehnicasiarta.ro), the only relevant professional magazine for mediation. With
monthly publication in both English
and Romanian, the magazine is targeted
towards mediators, legal practitioners
but also anyone who wishes to inform
themselves about mediation. Currently,
the magazine is distributed in over 100
locations in Romania (mediators’ organizations, courtrooms, town halls, universities, the National Institute of Magistrates,
the Superior Council of Magistrates, the
Ministry of Justice etc.), but also to international professional organizations in
the United Kingdom, Belgium, The Netherlands, France, Malta and the United
States. The issue of January 2013 was
no. 28.
Websites like www.portalmediere.ro
(web portal dedicated to the free promotion of mediators and professional associations, and used as the relevant database) and www.medieretv.ro (website
hosting videos of practical examples and
shows about different means of Alternative Dispute Resolution) have contributed to the promotion of ADR generally,
as well as that of particular professionals
within the field of mediation. They are
a one-stop-shop for the public to find
where, when, how and with whom they
can solve their dispute amiably.
As mediation is a universal means of
dispute resolution, the Romanian mediator is the peacemaker who understood

that mediation does not have borders,
and the term ADR can be made to mean
also “Appropriate” Dispute Resolution.

II. PROJECTS DEVELOPED
DURING 2011-2012

II.A MEDIATION CARAVAN
In order to better promote mediation,
U.M.C.R. became a partner in the National Project “Mediation Caravan – Mediation Close to You”. This is taking place
throughout the country for 24 months
and has as its purpose the promotion
of mediation as an alternative means of
dispute resolution. The Caravan is composed of monthly information events for
the general public, about mediation and
its advantages. Thus, the general public
has the means to know local mediators
and find out practical information regarding the procedure of mediation. The
Caravan started in June 2011 in Bucharest, and until now has followed its path
through 26 cities, enjoying a high rate
of participations, both from citizens and
business representatives.
Two special events took place on May
24, 2012 when the “Caravan” stopped in
Brussels, Belgium, in partnership with Arthis – Maison Culturelle Belgo-Roumaine,
and on August 23, 2012 in Kerkyra,
Greece, in partnership with The Hellenic
Mediation&Arbitration Center, as part of
a campaign addressed to the Romanian
communities abroad, but aiming also
the exchange of experience with the local ADR organizations.
Within the campaign, there were
prepared and distributed information
flyers, special issues of the magazine
[illustrating local mediators and professional organizations in each county] and
presentations by mediators and trainers. The campaign involved developing
partnerships with local institutions, both
within the legal sphere [regional courts,
in particular], but also within the wider
community [town halls, businesses, volunteer organizations].
II.B NATIONAL CO-OPERATION
The year 2011 has seen the preparations required in order to establish
partnerships with the Romanian Diplomatic Institute and the Union of Bilateral
Chambers of Commerce and Industry in
Romania. The purpose of the Protocol
with the Romanian Diplomatic Institute,
which was signed at the end of 2011,
was the recognition of U.M.C.R. as the
only relevant national structure of ADR
and the promotion of diplomatic and
cross-border mediation. In terms of
diplomatic mediation, several of our
members are diplomats working in state
structures, and have developed special
training and promotion activities related
to the solving of inter-state conflicts.
U.M.C.R. has sought to establish a
good co-operation with national and
state institutions, in order to promote
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medierea, tehnică şi artă » mai 2013

U.C.M.R. a căutat să stabilească o
bună cooperare cu instituţiile naţionale
şi de stat, în scopul promovarii medierii
nu numai în rândul cetăţenilor şi a întreprinderilor, dar şi in randul comunităţilor
locale şi a întreprinderilor de stat. S-a
obţinut recunoaşterea prin intermediul
unor medieri punct de reper care implică
instituţii de stat, organismele religioase,
întreprinderi mari, precum şi în domeniul medierii penale şi de familie.
II.C COOPERAREA EUROPEANĂ
În cursul anului 2011, U.C.M.R. a stabilit o cooperare cu Scoala de Formare
FMMM Romania şi cu The Lord Slynn of
Hadley European Law Foundation din
Londra, cu scopul de a dezvolta sesiuni
de formare, cu o perspectivă transfrontalieră, şi schimbul de know-how cu colegii
din străinătate.
U.C.M.R., de asemenea, a militat pentru obţinerea recunoaşterii sale ca o
structură naţională relevantă a rezolvarii
alternative a litigiilor. Pentru acest scop,
cca 50 de mediatori au urmat cursuri de
tehnici avansate de mediere, în iunie
2011, decembrie 2011 si iunie 2012, care
i-au pregătit pentru litigii complexe, susţinute de formatori locali şi internaţionali.
Parteneriatul cu Uniunea Camerelor
Bilaterale de Comerţ şi Industrie din
România implică conferinţe, prezentări
şi dezbateri organizate la sediul Camerelor Bilaterale de Comerţ şi Industrie din
UE şi alte state, unde membrii pot afla
informaţii despre cum se soluţioneaza
litigiile în România, si pot ajunge sa cunoasca mediatori experti în limba lor şi
specializati în litigii transfrontaliere, şi in
acest sens se face cunoscuta procedura
de mediere. Ne propunem extinderea pe
aceeaşi activitate la Ambasade şi Consulate locale din Bucuresti si orasele mari
din România.
II.D COOPERAREA INTERNAŢIONALĂ
În ceea ce priveşte medierea internaţională non-europeană, U.C.M.R. a stabilit o
colaborare cu Serviciul Federal de Mediere şi Conciliere din Washington DC, Statele Unite ale Americii partener cu Şcoala
de Formare FMMM România. F.M.C.S. a
propus cursuri avansate de formare pentru 20 de persoane, care pot deveni acum,
formatori pentru alţi colegi din România.
Conferinţa Naţională organizata in decembrie 2011 la Palatul Parlamentului din
Bucuresti a fost, de asemenea, ceremonia
de absolvire pentru prima promoţie de
mediatori dublu-acreditati.

III. ORGANE DE REGLEMENTARE SI DOCUMENTE
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U.C.M.R. doreşte să sprijine pregătirea
la un standard ridicat a profesioniştilor
din cadrul organizaţiilor, pentru a deveni
un etalon de calitate, iar profesioniştii sa
vada în promovarea medierii o vocaţie.
Pentru acest scop, mediatorii şi formatorii de mediere din cadrul Uniunii au luat
parte la cursuri de dezvoltare şi-au primit
certificatele internaţionale de la organizaţii de renume din domeniu: The Lord
Slynn of Hadley European Law Foundation de la Londra şi Serviciul Federal Mediere si de Conciliere, din Washington DC,

Statele Unite ale Americii.
În ceea ce priveşte promovarea profesiei, U.C.M.R. a propus o echipă unitară
de trei membri pentru Consiliul de Mediere din România (organismul naţional de
reglementare), pentru mandatul 20122016. Echipa a propus o strategie de
dezvoltare, cu scopul de a ţine pasul cu
progresele în domeniul medierii făcute
de România. În România, medierea este
o profesie tânără, şi scopul echipei este
de a asigura faptul că profesia este mai
bine cunoscuta şi continuă să se stabilească (atât în imagine, cât şi din punct
de vedere legal), ca un mijloc eficient şi
accesibil de soluţionare a litigiului pe
cale amiabilă. Alegerea echipei noastre
la Consiliul de mediere arată încrederea
pe care o au mediatorii, atât în interiorul

mediation not only amongst citizens
and businesses, but also for local communities and state enterprises. It has
achieved recognition through some
landmark mediations involving state
institutions, religious bodies, and large
businesses, as well as in the criminal and
family mediation field.
II.C EUROPEAN CO-OPERATION
During 2011, U.M.C.R. established a
co-operation with the FMMM Romania
Training School and Lord Slynn of Hadley European Law Foundation in London
with the purpose of developing training
sessions with a cross-border perspective,
and of exchanging know-how with colleagues abroad.
U.M.C.R. also worked towards obtaining its recognition as a relevant na-

III. REGULATORY BODIES
AND DOCUMENTS

U.M.C.R. wishes to support the preparation at a high standard of professionals
within the organizations, by becoming a
benchmark of quality, promoting professionals who see mediation as a lifetime
vocation. To this end, mediators and mediation trainers within the Union have
taken part in development courses and
have received international certificates
from renowned 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.
In terms of promoting the profession,
U.M.C.R. proposed a unitary team of
three members for the Mediation Council of Romania [the national regulatory
STARS prezentă la Forumul TIAD, aprilie 2013
body] for the 2012-2016 mandate. The
team proposed a development strategy,
with a view to keeping up the advances
in the field of mediation made by Romania. In Romania, mediation is a young
profession, and the mandate of the team,
which was elected, is to ensure that the
profession is better known and continues to establish itself [both in image, as
well as from the legal point of view] as
an efficient, cost-worthy and accessible
means of amiable dispute resolution.
The election of our team to the Mediation Council shows the trust of mediators both within and without the U.M.C.R.
place on the organization. U.M.C.R. will
fully support its proposed members in
şi in afara U.C.M.R., cu privire la organizational structure of Alternative Dispute the Mediation Council by participating
re. U.C.M.R. isi va sprijini pe deplin memResolution. To this end, 50 mediators in the activities and initiatives of the
brii propusi la Consiliul de Mediere prin
have followed advanced mediation Council for the 2012-2016 Mandate.
participarea la activităţi şi iniţiative ale
techniques courses in June 2011, DeConsiliului pentru mandatul 2012-2016.
cember 2011 and June 2012, which IV. NATIONAL CONFERENCE
have prepared them for complex dis- AND FINANCING
IV. CONFERINŢA NAŢIONALĂ
The national conference “Mediation
putes as they were held by local and
ŞI FINANŢAREA
Close to You!” (Medierea Aproape de
international trainers.
Conferinţa Naţională “Medierea
The partnership with the Union of Tine!), which took place on the 4th of
aproape de tine!” care a avut loc pe data
Bilateral Chambers of Commerce and In- December 2011, at the Palace of Parliade 4 decembrie 2011, la Palatul Parladustry in Romania involves conferences, ment in Bucharest, was the main event
mentului din Bucureşti, a fost evenimenpresentations and debates organized of the information campaign. The intertul principal al campaniei de informare.
at the headquarters of bilateral Cham- est shown by prestigious institutions in
Interesul manifestat de instituţiile de
bers of Commerce and Industry from EU Romania, such as the Royal Household
prestigiu din România, cum ar fi Casa
and other states, where the members and the Romanian Diplomatic Institute,
Regală şi Institutul Diplomatic Român,
can find out about the means to solve or by high-level diplomatic representasau prin reprezentanţi diplomatici de
disputes in Romania, can get to know tives, confirms that the mediation pronivel înalt, confirmă faptul că profesia de
mediators proficient in their language, fession has achieved an established stamediator a atins un statut stabil în sociand those specialized in cross-border tus in Romanian society, and is called to
etatea românească, şi prezinta o funcţie
disputes, and can get to know more perform an essential social function. The
socială esenţiala. Scoala de Formare
about mediation procedure. We plan on FMMM Romania Training School and the
FMMM România şi Centrele de Mediere
extending the same activity to the local Mediation Centers of Bucharest and Condin Bucuresti si Constanta au fost princiEmbassies and Consulates in Bucharest stanta were the main partners helping to
palii parteneri care au ajutat la organizaorganize the event.
and major cities of Romania.
rea evenimentului.
Amongst the participants who preII.D INTERNATIONAL CO-OPERATION
Printre participantii care au prezentat
In terms of non-European interna- sented speeches at the Conference were
discursuri în cadrul Conferinţei au fost
tional mediation, U.M.C.R. established a Mrs. Elena Mitrea, Senator, Mrs. Alina
doamna Elena Mitrea, senator, doamna
co-operation with the Federal Mediation Gorghiu, Member of the Chamber of
Alina Gorghiu, membru al Camerei Deand Conciliation Service in Washington, Deputies, Mrs. Eileen B. Hoffman and
putaţilor, doamna Eileen B. Hoffman şi
DC, U.S.A., partner with FMMM Romania Mrs. Linda I. Lazarus, trainers of mediadoamna Linda I. Lazarus, formatori de
Training School. The FMCS proposed ad- tors and Commissioners with the Federal
mediatori şi comisari ai Serviciului Fedevanced training courses for 20 persons, Mediation and Conciliation Service, USA,
ral de Mediere şi Conciliere din Statele
who may now also become trainers for Mr. Ioan-Luca Vlad, Honorary Private
Unite ale Americii, domnul Ioan-Luca
other colleagues in Romania. The Na- Advisor to the Romanian Royal FamVlad, Consilier Privat Onorific al Familiei
tional Conference in December 2011 ily, Mrs. Nadjet Karabernou, President
Regale Române, doamna Nadjet Karawas also the graduation ceremony for of the Bilateral Chamber of Commerce
bernou, preşedinte a Camerei de Comerţ
this first promotion of dual-trained me- Romania-Algeria, Mrs. Ana Maria Lucia
Bilaterale România-Algeria, doamna Ana
Zaharia, from GEMME Romania (as repdiators.

mediation, technique and art » may 2013

Maria Lucia Zaharia, de la GEMME România (ca reprezentant al judecătorilor in
promovarea medierii), doamna Simona
Valentina Malescu, de la Institutul Diplomatic Român, reprezentând, de asemenea, si directorul Institutului, domnul
Bogdan Stanescu, de la Banca Naţională
din România. Acesti participanţi reflectă
valoarea largă a medierii şi a parteneriatelor UCMR cu spectru complet de instituţii româneşti şi a părţilor interesate.
Toate proiectele au fost fie de autofinanţate, fie sprijinite extern. Ne-am
străduit să păstram contribuţia Centrelor
de Mediere cat mai mica, pentru a putea
economisi resurse, iar între timp sa identificam parteneri externi cu capacitatea

Î

financiară de a sprijini proiectele UCMR.
Activităţile de auto-finanţare includ organizarea de conferinţe şi seminarii, precum şi sesiuni de instruire, în timp ce, cei
mai importanti parteneri externi au fost
Scoala de Formare FMMM România, Palatul Parlamentului si, de asemenea, Centrele de Mediere din Constanta, Buzau,
Bacau, Piatra-Neamt, Baia-Mare, Ploiesti,
Sibiu si Bucureşti.
■
Mugur Bogdan Mitroi
Presedinte
www.ucmro.ro
office@ucmro.ro
str. Dimitrie Marinescu, nr. 1, sect. 2
Bucuresti, Romania

resentative of judges promoting mediation), Mrs. Simona Valeria Malescu, from
the Diplomatic Institute of Romania, Mr.
Bogdan Stanescu, from the National
Bank of Romania. These participants reflect the wide-ranging appeal of mediation and U.M.C.R.’s partnerships with the
full spectrum of Romanian institutions
and stakeholders.
All projects have been either selffinanced or externally supported. We
have strived to keep the contributions
of Mediation Centers low, so as to save
resources, while identifying external
partners with the financial capacity to
support U.M.C.R.’s projects. Self-financed
activities include the organization of

conferences and seminars, as well as
training sessions, while important external partners were the FMMM Romania
Training School, the Palace of Parliament,
but also the Mediation Centers of Constanta, Buzau, Bacau, Piatra-Neamt, BaiaMare, Ploiesti, Sibiu and Bucharest. ■
Mugur Bogdan Mitroi
Chairman
www.ucmro.ro
office@ucmro.ro
1 Dimitrie Marinescu, district 2
Bucharest, Romania

Uniunea Centrelor de Mediere din Romania
www.ucmro.ro
26 Martie 2013

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 Art-

his – 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

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 reg-

STARS prezentă la Forumul TIAD, aprilie 2013

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 par-

istration 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 develop-
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te 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
in mai multe domenii, anterior recurgerii
la instanta de judecata. In paralel, Parlamentul European si Comisia Europeana

au adoptat mai multe instrumente legislative privind rezolvarea alternativă a
disputelor in domeniul economic, business-to-business, si al protectiei consumatorului, business-to-consumer.
In acest fel, se confirma faptul ca profesia de mediator a atins un statut stabil
in societatea romaneasca si reprezinta o
functie sociala esentiala.
■
Cu stimă,
Mugur Bogdan Mitroi
Presedinte U.C.M.R.

ment 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
parallel, the European Parliament and
the European Commission have adopted
several legal instruments concerning the

alternative dispute resolution in the economic, business-to-business, and consumer protection, business-to-consumer
fields.
This confirms that the mediator profession has reached a stable statute in
the Romanian society and represents an
essential social function.
■
Respectfully,
Mugur Bogdan Mitroi
Chairman of U.C.M.R.

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
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.

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.

What do you need to succeed in your business?
R VALUABLE CONTACTS
R EXPERIENCE

O

R MARKETING OPPORTUNITIES

R ADVICE

R NETWORKING IN ROMANIA, THE UK AND BEYOND

ver the past 15 year, the British Romanian Chamber
of Commerce has been supporting business success.
We’re run by members for members, so all resources go to
helping them. Perhaps that’s why we’ve become one of the
foremost business organisations in the CEE region.
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R MARKET INTELLIGENCE

If you want to reach leading figures and dynamic
business people, we’re here for you. Benefit from the
knowledge and support that only experienced proffessionals
can give and enjoy a wide range of events designed for
you. Join us now - you’ll be in good company.

To find out how we could help you, please contact
Ms Agata Stefan, Executive Director
Tel: +40 (0) 752 003 066.
Email: astefan@brcconline.eu

www.brcconline.eu
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Caravana Medierii la Londra.

The Mediation Caravan in London

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
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 mediere 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.

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

adies and Gentlemen,
national. Apart from solving individual
I am glad to open the first disputes, mediation can raise awareworkshop on mediation for the ness and decrease the level of misperRomanian community in London. I ceptions in societies.
take this opportunity to reiterate our Although relatively new in Europe
commitment for a closer cooperation and implicitly in Romania, the scale of
between Romania and United King- judicial mediation got another dimendom and our support for the Roma- sion since the EU directive 2008/52/CE,
nian community leaving in the UK.
on mediation in civil and commercial
As the workshop today is tailored matters. In a world of globalization
to benefit this community, I would and a European Union without interlike to address several aspects where nal borders, mediation as an alternamediation could have an important tive procedure to the court trial has
contribution.
the capacity to assure an efficient
As you may know, 2014 is the year extra-judiciary solution to civil and
when all restrictions on the labour commercial disputes. In a world where
market will be lifted for Romanians. “time is money”, finding a way to setThis will substantiate bilateral coop- tle a dispute in a short time, with less
eration, will strengthen trade and will money and guarantied confidentiality
deepen exchanges of best practices. is essential. For the benefit of the RoBut an enhanced cooperation will also manian – British business relationship,
bring litigation matters, and we should mediation is an added value in the way
be aware of them.
it can facilitate a quick procedure and
In this respect, mediation as a tool bring closer the business people.
of dispute resolution is designated to
At the international level, mediation
deal with disputes into society, from in- is a regulated concept being involved
terpersonal relationships to interfacing within the most diverse and complex
between individuals and authorities. types of conflicts, from inter-human
Romanians living in UK are part of conflicts to arms conflicts, civil wars
a multi-cultural society that brings to- and humanitarian disasters.
gether different identities and particu- From this perspective, mediation
larities, which might lead sometimes has a close connection with diploto clashes, due to misunderstandings macy, as both are related to trust and
or misinterpretations because of lack credibility, and the success of such a
of communication or ignorance. A process will always lay with the person
social or inter-cultural mediator could who mediates.
be required to play a role in order to
Thank you and I wish you a successease a conflict involving a Romanian ful workshop!
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Certificare internaţională

International certification

Curs sustinut la Regent’s College, Londra, U.K.
Un curs avansat pentru mediatorii autorizaţi
Bucureşti, str. Delea Veche, nr. 35, sect. 2
23 iunie 2013, 09.00– 18.00
Detalii si inscriere la: office@fmmm.ro
Curs bazat pe cartea “Co-medierea: Utilizarea unei abordãri psihologice duale în
rezolvarea conflictului”, ce urmeaza a fi tradusa si lansata in Romania pe 24 iunie
2013, parte a Colectiei FMMM.RO

Course provided at Regent’s College, London. U.K.
An Advanced Course for trained mediators
Bucharest, 35 Delea Veche Str., 2nd District
23rd June 2013, 9.am – 6 pm
Details and registration at office@fmmm.ro
Course based on the book ‘Co-Mediation: Using a paired psychological approach
to resolving conflict’ (2012). A book which has been translated into Romanian
and which will be launched on 24th June 2013, part of Collection FMMM.RO.

Cursul oferã participanţilor şansa:

The course provides an
opportunity for participants to:

Curs de tehnici avansate.
Co-medierea

• sã-şi dezvolte competențele de mediere existente
• sã exploreze beneficiile și provocările co-medierii
• sã înţeleagã cum să citească și să
lucreze cu propriile emoții, emoțiile
partenerilor și cele ale părților aflate
în disputã
• sã înțeleagă rolul co-medierii ca instrument de reflecție și de supervizare
• sã identifice competențele-cheie și
experiența necesare într-o co-mediere
• sã lucreze sub supravegherea
îndrumãtorilor pentru a-şi exersa aptitudinile de co-mediere
• sã intre în contact cu un alt mediator
pentru a desfãşura practica în comediere
• sã afle cum sã stabileascã o practicã
a co-medierii.
Va permite cursantului de succes:
• sã lucreze cu succes într-un parteneriat al co-medierii, în cadrul disputelor comerciale, industriale, la locul de
muncã, domestice şi juridice, fãrã a fi
nevoie sã recurgã la instanţã
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parteneriat
• Înţelegerea co-mediatorului – a citi
limbajul trupului, indiciile verbale etc
• Furnizarea unui model de urmat privind modul de gestionare a diferenţelor de opinie, grija pentru respectul
de sine al celuilalt
15.00-15.15

Advanced mediation
techniques. Co-Mediation

• Build on their existing mediation skills
• Explore the benefits and challenges
of Co-Mediation
• Understand how to read and work
with their own emotions, their part-
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Pauzã
15.15 – 16.00
Jocul de roluri nr. 4
Programul cursului
16.00 – 16.30
9.00 – 9.20
Stabilirea unui parteneriat al co-medierii
Prezentare
Aspectele practice ale lucrului într9.20 – 10.45
un parteneriat
La ce ne referim când vorbim despre 16.30-18.00
co-mediere?
Adunarea tuturor participanţilor,
Înţelegere filozoficã şi psihologicã
Întrebãri şi Raspunsuri şi închidere.
Stiluri ale co-medierii
Lectorii cursului
10.45-11.00
Monica Hanaway este mediPauzã
ator acreditat, psihoterapeut, super11 – 11.20
Aspecte relaţionale ale co-medierii vizor, coach de afaceri, consultant în
Abilitãţile necesare pentru a construi managementul stresului şi trainer de
management
relaţia dintre mediator şi client şi dintre
şi leadership.
mediator şi co-mediator
Este asistent
11.20 – 11.50
de curs în
Primul joc de roluri
Coaching-ul
11.50 – 12.00
Existenţial,
Adunarea tuturor participanţilor
la Academia
12.00 – 13.00
Existențială și
Jocul de roluri nr. 2
lector și su13.00 – 13.30
pervizor pe
Prânz
programe de doctorat la Noua Faculta13.30 – 13.45
Avantajele şi dezavantajele modelului te de Psihoterapie și Consiliere (NSPC),
supervizor academic la programele de
13.45 – 14.30
Masterat în Psihoterapie de la Oxford
Jocul de roluri nr. 3
University, lector senior în cadrul cursu14.30 – 14.40
rilor de mediere la Facultatea de PsihoAdunarea tuturor participanţilor
terapie și Consiliere în Psihologie (SPCP)
14.40 – 15.00
Importanţa psihologiei în lucrul în și Webster Graduate School Business de

Relational aspects of co-mediation
Skills needed in building the relationship between mediator and client
and mediator and co-mediator
11.20 – 11. 50
First Role Play
11.50 – 12.00
Plenary
12.00 – 1.00
Role Play 2
1.00 – 1.30
Lunch
1.30 – 1.45
Advantages and disadvantages of
the model
1.45 – 2.30
Role Play 3
2.30 – 2.40
Plenary
2.40 – 3.00
Importance of psychology in working as a partnership
Understanding our co-mediator –
reading body language, verbal cues etc
Providing a role model in how to
handle differences of opinion, care for
the other’s self-esteem
3.00-3.15
Break
3.15 – 4.00
Role Play 4
4.00 – 4.30
Setting up a Co-Mediation partnership
The practicalities of working in copartnership
4.30-6.00
Plenary, Q&A and wrap up.

ners’ emotions and those of the parties in dispute.
• Understand the role of Co-Mediation
as a tool for reflection and supervision
• Identify the key skills and experience
required in a co-mediation
• Work under supervision of the tutors
to practice co-mediation skills
• Contract with another mediator to
run a co-mediation practice
• Learn how to set up a Co-Mediation
Practice
It will enable successful students to: Course Tutors
Monica Hanaway is an accred• Work successfully in a co-mediation
partnership in commercial, industrial, ited mediator, psychotherapist, supervisor, business
workplace, domestic and legal discoach, stress
putes without the need to resort to
management
the Courts
consultant
• Co-Mediation Course
and manageCourse programme
ment
and
outline
leadership
9 – 9.20
trainer. She is
1.Introductions
deputy course
9.20 – 10.45
leader for the
2.What do we mean by Co-Media- Diploma in Existential Coaching at the
tion?
Existential Academy and lecturer and
Philosophical and psychological un- supervisor on doctorate programmes at
derstanding
the New School of Psychotherapy and
Styles of co-mediation
Counselling Psychology (NSPC), Aca10.45-11
demic supervisor for Oxford University
Break
MSc Psychotherapy programes, Senior
11 – 11.20
Lecturer on Mediation Courses at the
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la Colegiul Regent, Londra, lector invitat alãturi de Emmy van Deurzen, al cãrţii
la cursurile de mediere la Facultatea de “Perspective existențiale asupra coachinDrept din Riga şi la cursurile de Psiholo- gului”, publicat de Palgrave în mai 2012.
gie Organizaţionalã din cadrul Colegiul
Diana Mitchell este psihoterapeKing, Londra.
ut înregistrat la UKCP, supervizor clinic şi
Aceasta a lucrat mulți ani în calitate de mediator acreditat. Ţine în mod regulat
coach și consultant pentru personalul de cursuri privind aspecte ale psihoterapiei
conducere din sectorul public și privat și are şi faciliteazã supervizarea clinicã.
o experiență de peste 20 de ani ca Senior
Diana este un mediator experimentat,
Manager, strateg și producãtor de politici. munca sa în mediere fiind reprezentatã
A mediat într-o mare varietate de disîn special de medieri
pute în domeniul comercial, ocuparea
limitate în timp la loforței de muncă, precum și dispute la
cul de muncã, unde
locul de muncă, conflicte de familie, disori mediazã singurã,
pute dintre tineri, inclusiv între diferite
ori împreunã cu alt
bande, dar a fost implicatã şi în Justiția
mediator. Ca memRestaurativă cu victimele și făptuitorii
bru al CH Group,
infracțiunilor. De asemenea, lucreazã cu
aceasta a participat
corporaţii mondiale, în calitate de conla medieri şi worksultant şi coach în abilități de leadership shop-uri împreunã cu directorii Monica
şi managementul conflictelor.
Hanaway şi Jamie Reed.
Monica este co-director al CH Group. Este lector la Şcoala de Psihoterapie
Compania oferã coaching, mediere și şi Consiliere în Psihologie, unde ţine
formare pentru un grup divers de clienţi un curs intensiv de ADR de cinci zile la
atât în sectorul public cât şi în cel privat, Regent’s College din Londra şi seminarii
dar și în comunitate și deține contracte privind medierea la Webster Graduate
pentru furnizarea medierii cu unele com- School la Regent’s College.
panii EAP de nivel mondial.
Este foarte publicatã și activitatea
Lucrează în prezent la o carte intitula- acesteia pe supervizare s-a dovedit a fi
tă “De ce spun oamenii nu – Întrebarea foarte influentã. A contribuit la scrierea
pentru deblocarea conflictelor și găsirea unui capitol în cartea Co-medierea: Utiliunei soluţii”. Aceasta este editorul cãrţii zarea unei abordãri psihologice duale în
intitulate ‘Co-medierea: Utilizarea unei rezolvarea conflictului’ (martie 2012) cu
abordãri psihologice duale în rezolvarea privire la rolul co-medierii ca funcție de
conflictului’ (martie 2012) și co-editor, supervizare.
■

School of Psychotherapy and Counselling Psychology (SPCP) and Webster
Graduate Business School at Regent’s
College, London, visiting lecturer in
mediation at Riga Graduate School of
Law, and in Organisational Psychology at
King’s College, London.
She has worked for many years as a
coach and consultant to senior staff in
the public and private sectors and has
over 20 years’ experience as a Senior
Manager, strategist and policy maker.
She has mediated in a wide variety
of disputes involving Commercial, Employment and Workplace disputes, Family conflicts, disputes between young
people, including gangs, as well as Restorative Justice work with victims and
perpetrators of crime. She also works
with global corporate companies as a
consultant and coach in leadership skills
and conflict management.
She is Co-Director of The CH Group.
The company provides coaching, mediation and training to a diverse client
group in both private and public sectors,
and in the community and holds contracts for providing mediation to some
global EAP companies.
She is currently working on a book entitled ‘Why people say No – THE question
for Unlocking Conflict and Finding Resolution’. She is editor of ‘Co-Mediation:
Using a psychological paired approach
to resolving conflict’ (March 2012) and

co-editor with Emmy van Deurzen of ‘Existential Perspectives on Coaching’, published by Palgrave in May 2012
Diana Mitchell is a UKCP registered psychotherapist, a clinical supervisor and accredited mediator. She
lectures regularly on aspects of psychotherapy and facilitates clinical supervisor.
She is experienced mediator with
most of her mediation work being timelimited workplace
mediations where
she either mediates
on her own or with
another mediator.
As a member of The
CH Group she has
participated in mediations and workshops with the directors Monica Hanaway and Jamie Reed.
She is a lecturer on the School of Psychotherapy and Counselling Psychology
five-day intensive ADR mediation course
at Regent’s College in London and also
gives regular seminars on mediation for
the Webster Graduate School at Regent’s
College.
She is widely published and her work
on supervision has proved very influential. She has contributed a chapter to ‘CoMediation: Using a psychological paired
approach to resolving conflict’ (March
2012) on the role of co-mediation as a
supervisory function.
■

Social Training and Antreprenorial Research Society

Social Training and Antreprenorial Research Society

„Medierea, instrument
pentru management”
prezentata la Forumul TIAD

„Mediation, a tool for
management” presented at
the TIAD Forum

www.starseu.eu
Bucuresti, 25 Aprilie 2013

I

n data de 24 Aprilie 2013, la Hotel
Ramada Majestic, s-a desfasurat
forumul „Perspectiva Profesionala
a Economiei Romanesti” organizat de
Asociatia Oamenilor de Afaceri Turci
(TIAD), printre invitati remarcandu-se

Excelenta Sa Ambasadorul Republicii
Turcia in Romania Dl. Omur Solendil,
directorul general Credit Europe Bank
– dl. Omer Tetik, CEO Dogan Group Romania – dl. Haluk Kurcer si directorul
general Garanti Bank – dl. Ufuk Tandogan.
Gratie amabilei invitatii din partea
Dlui. Aykut Akbulut – Presedinte, dlui.
Guven Gungoren – Secretar General
si Board-ului Director al TIAD, Asociatia S.T.A.R.S. – Social Training and
Antreprenorial Research Society a fost
prezenta la acest eveniment prin presedintele dl. Mugur Bogdan Mitroi, dna

Aura Bayhan si dna Madalina Calcan,
adresand comunitatii turce de business un mesaj prin care a fost explicata
utilizarea medierii ca si instrument de
management.
Bucurandu-se de interesul participantilor, concluzia mesajului a fost ca,
in actualul context economic, companiile nu isi pot permite ca o problema
de business sa escaladeze intr-o batalie legala, care influenteaza direct
rezultatele economice, iar o problema
de business are nevoie de o solutie de
business.
Astfel, membrii TIAD au putut afla in
mod direct cum medierea poate fi utilizata cu succes in rezolvarea disputelor,
partile pastrand controlul asupra solutiei, precum si informatii despre cum
se solutioneaza litigiile in Romania in
afara salii de judecata, reducand costurile de bani, timp si stres, intr-un cadru
confidential si profesionist.
STARS – asociatie afiliata Uniunii
Centrelor de Mediere din Romania – a
fost infiintata cu scopul de a promova

www.starseu.eu
Bucharest, April 25, 2013

O

n April 24, 2013, the Ramada
Majestic Hotel hosted the forum “Professional Perspective
of Romanian Economy” organized by
the Association of Turkish Businessmen (TIAD), standing out among the

guests His Excellency the Ambassador
of Turkey to Romania Mr. Omur Solendil, the CEO of Credit Europe Bank
– Mr. Omer Tetik, the CEO of Dogan
Group Romania, Mr. Haluk Kurcer and
thr CEO of Garanti Bank – Mr. Ufuk
Tandogan.
Thanks to the kind invitation from
Mr. Aykut Akbulut – President, Mr.
Guven Gungoren – Secretary-General
and TIAD Board of Directors, the STARS
Association – Social Training and
Antreprenorial Research Society was
represented at the event by Mr. President Mugur Bogdan Mitroi, Mrs. Aura

Bayhan and Mãdãlina Calcan, who addressed the Turkish business community a message explaining the use of
mediation as a management tool.
Enjoying the interest of the participants, the conclusion of the message
was that in the current economic climate, companies cannot afford business issues to escalate into a legal battle, which directly influences economic
performance and a business problem
needs a business solution.
Thus, the TIAD members could learn
directly how mediation can be used
successfully in resolving disputes, the
parties maintaining control over the
solution, and information on how disputes are settled in Romania outside
the courtroom, reducing the cost of
money, time and stress in a confidential and professional setting.
STARS – association affiliated to
the Union of Mediation Centers in
Romania – was founded with the aim
of promoting social peace by encouraging alternative methods of dispute
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pacea sociala prin incurajarea metodelor alternative de solutionare a disputelor, dar si prin promovarea initiativei
antreprenoriale, ca o metodă de evolutie individuala si sociala. Organizatie
puternica prin experienta relevanta si
dedicarea membrilor sai, mediatori de
profil inalt, profesionisti in domeniul
juridic, antreprenori, arhitecti sociali,
Parteneri oficiali:

profesori, reprezentanti ai societatii civile, STARS isi propune sa ofere consultanta si training pentru diferite grupuri
(organizate sau nu) de cetateni, antreprenori si alte componente sociale sau
pentru societatea civila, care au nevoie
de experienta unei echipe diverse de
profesionisti.
■

COMISIA EUROPEANĂ

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

14
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EUROPEAN COMMISSION

NOTĂ
Bruxelles, 12 martie 2013

Ce este soluționarea alternativă a
litigiilor (SAL) și soluționarea online a
litigiilor (SOL)?
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
etc.) care propune sau impune o soluție
sau reunește părțile pentru a le ajuta să
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.
De ce promovează Uniunea Euro-

representatives, STARS aims to provide
consultancy and training for different
groups (organized or not) of citizens,
entrepreneurs and other social components or for the civil society, who
need the experience of a diverse team
of professionals.
■

Official partners:

mediereatehnicăşiartă.ro portalmediere.ro

I. INFORMAȚII DE BAZĂ

resolution, but also by promoting
entrepreneurship, as a means of individual and social development. Being
a strong organization given the relevant experience and dedication of its
members, high profile mediators, professionals in legal field, entrepreneurs,
social architects, teachers, civil society

peană SAL și SOL?
Procedurile de SAL funcționale la nivelul 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 consumato-

MEMO
Brussels, 12 March 2013

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

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.)

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

STARS prezentă la Forumul TIAD, aprilie 2013

rilor 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

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
solve disputes with online purchases,

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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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.

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 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

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

What changes will the new legislation bring?
The ADR Directive will provide for full
ADR coverage at EU level. This means
that there will be an ADR procedure
available for all contractual disputes in
every market sector (e.g. travel, banking,
dry cleaning) and in every Member State.
The sectors of health and education will
not be covered by the ADR Directive. In
addition, all ADR entities will have to
meet quality criteria which guarantee
that they operate in an effective, fair, independent and transparent way. Those
traders who commit or are obliged to
use ADR will need to inform consumers
about ADR on their websites and in their
general terms and conditions.. All traders will need to inform consumers about
ADR when a dispute cannot be settled
directly between the consumer and the
trader.
The ODR Regulation will enable EU
consumers and traders to submit dis-

putes arising from online purchases
to ADR online, thanks to the EU-wide
dispute resolution platform (‘ODR platform’). The ODR platform will link all the
national ADR entities. This single entry
point is designed to be a user-friendly
and interactive website, available in all
EU official languages and free of charge.
Online traders will also provide an electronic link to the ODR platform on their
websites to inform consumers.
Member States will have 24 months
after the entry into force of the Directive
to transpose it into their national legislation. That takes us to mid-2015. The ODR
platform will become operational six
months after the end of the transposition period.
How will the ODR platform work in
practice?
Consumers who encounter a problem
with an online purchase will be able to
submit a complaint online through the
ODR platform, in the language of their
choice. The ODR platform will notify the
trader that a complaint is lodged against
him. The consumer and the trader will
then agree on which ADR entity to use to
solve their dispute. When they agree, the
chosen ADR entity will receive the details
of the dispute via the ODR platform.
The ODR platform will be connected
to the national ADR entities set up and
notified to the 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
entities to conduct the proceedings

15

medierea, tehnică şi artă » mai 2013

soluționării litigiului în măsura în care
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 consumatori 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

D

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

ODR4F2F

acă sunteți mediator, veţi presu- ajute părțile să înțeleagă pe deplin și
pune că medierea on-line poate fi
să fie sigure de natura imparțială a rode folos doar dacã vreodată aţi fi
lului său. Acest lucru poate dura mult
însãrcinat cu un caz în care părțile fie nu
timp, cu siguranță, adesea primele
pot, fie aleg sã nu se întâlneascã în persoa- două întâlniri private, dacă nu chiar o
nă. Este adevărat că a fi capabil să mediezi
mare parte din timpul disponibil.
on-line, prin intermediul unei platforme
Cu toate acestea, prin folosirea unor
de genul Camera de Mediere Modria, vă zone sigure și confidențiale pentru a
va permite să acționaţi în astfel de cazuri “vorbi” cu fiecare parte, mediatorul va
și, astfel, sã vã extindeţi piața. Dar știați că, fi capabil sã-şi îmbunãtãţeascã în mod
dacă este folositã corect, medierea on-li- semnificativ înțelegerea problemei și
ne vã va îmbunătăți rata de succes chiar și sã ajute părțile sã abordeze medierea
în cazul medierii faţã în faţã?

Bine aţi venit la medierea ODRF2F soluționarea
disputelor on-line faţã
în faţã)!
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Gândiți-vă la aceste beneficii, dacă
un mediator invită părțile să se înregistreze pe o platformă privatã, sigurã și
confidențialã imediat ce este însãrcinat:
• Înainte de întâlnirea de mediere,
înțelegerea problemei de cãtre mediator este de obicei limitatã la o
declarație în scris a părților și, eventual,
dar nu întotdeauna, la o conversație
telefonică. O mare parte din timpul
inițial în primele întâlniri faţã în faţã
este folositã de mediator pentru a
obţine o înțelegere mai aprofundată
a faptelor și a ceea ce înseamnă disputa pentru părți. De multe ori, mediatorul va încerca să ajute părțile sã-şi
controleze oricare emoţie negativã
provocatã de disputã şi de cealaltă
parte. El va trebui, de asemenea, sã

online and through electronic means.
A set of common rules will govern the
functioning of the ODR platform. These
will include the role of national contact
points acting as ODR advisors in their
respective countries. Their task will be
to provide general information on consumer rights and redress in relation to
online purchases, assist with the submission of complaints and facilitate communication between the parties and the
competent ADR entity through the ODR
platform. For this purpose, ODR advisors
will also be linked electronically to the
platform.
Furthermore, these new rules will provide for ADR entities to settle a dispute
within 90 days.
How will consumers and traders
benefit from the new legislation?
In 2010, one in five consumers in the
EU encountered problems when buying
goods or services in the Single Market,
leading to financial losses estimated at
0.4% of the EU’s GDP. Only a small fraction of consumers sought and secured
effective redress.
It is estimated that if EU 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 fi-

I

nancial savings, and does not account
for less tangible factors which are also
important for a well-functioning market,
such as increased confidence, trust, customer relations and business reputation.
Consumers and traders will be able to
solve their contractual disputes online or
offline, and at local or cross-border levels,
through out-of-court dispute resolution
entities (ADR entities). This will enable
them to solve their disputes in a simple,
quick and inexpensive manner, away
from courts.
In addition, consumers and traders
will be able to use the ODR platform for
online disputes and submit online in any
of the EU official languages. This will help
them solve cross-border disputes, particularly when the parties live in different
Member States and speak different languages.
■
More information:
DG SANCO webpage on ADR/ODR:
Solving your consumer disputes out of
court
MEMO/13/192

ODR4F2F

f you are a mediator, you will presu- platform as soon as instructed:
me that Online Mediation will be of • Prior to a mediation meeting, the
use should you ever be instructed
mediator’s understanding of the matin a case in which the parties either can- ter is usually limited to a statement in
not, or choose not to, meet in person. It
writing by the parties and possibly,
is true that being able to mediate online, but not always, a telephone converthrough a platform like Modria’s Mediati- sation. Much of the initial time in the
on Room, will enable you to act in such
first in-person meetings is taken up
cases and thus widen your market. But
with the mediator gaining a more in
did you know that, if used correctly, On- depth understanding of the facts and
line Mediation will improve your rate of
what the dispute means to the partisuccess even in in-person mediations?
es. He may often have to try to assist
the parties in controlling any negative emotions provoked by the dispute
and the other party. He will also need
to help the parties understand fully,
and be confident of, the impartial nature of his role. This can take up much
time, certainly often the whole of the
first two private caucus meetings if
not a large chunk of the available
time. However, by using secure and
confidential private discussion areas
to ‘talk’ to each party, the mediator
will be able to significantly improve
his understanding of the matter, and
help the parties address the mediation in a positive frame of mind, BEFORE the date of the meeting. The
STARS prezentă la Forumul TIAD, aprilie 2013
preliminary period can thus be used
Welcome to ODRF2F
într-un cadru pozitiv, înainte de data
to explain the process, narrow the
(Online Dispute Resoluti- issues, clarify background, identify
întâlnirii. Perioada preliminarã poate fi
on For Face To Face)
astfel folositã pentru a explica procesul,
BATNAs and WATNAs (best and worst
mediation!
a reduce problemele, a clarifica fundaalternatives to a negotiated settleThink of these benefits if a mediator
lul, a identifica cea mai bunã şi cea mai
ment) , begin to brainstorm, upload
invites the parties to register on a private, relevant document etc etc. Thus,
proastã alternativã pentru negocierea
secure and confidential Mediation Room
unui acord, a începe să se gândească
when the ‘face to face’ part of the me-
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împreunã, a încãrca documente relevante etc. Astfel, atunci când începe
medierea “faţã în față”, mediatorul va fi
capabil sã o ia din loc, sã îmbunătățeascã
perspectivele ca o soluție de succes sã
fie găsitã înainte ca timpul alocat întâlnirii sã expire. Acest lucru va fi deosebit
de important în special pentru medierile
limitate în timp.
• Întâlnirile trebuie să fie aranjate la o
dată și o oră convenabile pentru toate
părțile. În mod inevitabil, vor exista şi
amânãri, ceea ce poate prelungi şi mai
mult procesul, în condiţiile vreunei
boli etc. Deoarece utilizarea platformei noastre online poate fi efectuatã
de către fiecare participant conform
propriului orar, acest lucru înseamnă
că eforturile de a încerca soluționarea
litigiului pot începe aproape imediat
ce mediatorul a fost numit. Acest lucru poate ajuta la “disiparea tensiunii”
dintr-o disputã care aşteaptã în întâlnirile de mediere.
• Durata și costul de a scrie şi telefona
diferitele pãrţi și pe reprezentanții
acestora pot fi reduse, iar întregul proces de schimb de informații înainte de
reuniune devine mai eficient. În special, orice documente-cheie, precum și
acordul de mediere și regulile etc, pot
fi încărcate la dosarul on-line pentru
referințe la îndemână (prin intermediul tabletelor / smartphone-urilor) în
timpul medierii faţã-în-faţã.
• În cazul în care ședințele nu au drept
rezultat o soluționare imediată a
litigiului, alte încercări de a rezolva
problema pot continua să aibă loc online, îmbunătățind astfel în ansamblu,
perspectivele de succes.
• Dosarul on-line poate fi accesat în
timpul ședințelor, pentru a adãuga
propuneri și a clarifica, în scris, orice
declarații semnificative. În acest fel, în
timp ce mediatorul este în întâlnirea
privată cu o parte, cealaltă parte ar
putea revizui observațiile mediatorului, care pot include câteva sugestii
de soluţii, precum și orice declarații
semnificative și / sau care ar putea
transcrie orice gânduri, sau să clarifice

orice informație, așa cum a solicitat
mediatorul.
• În cazul în care s-a făcut uz de fișierul
online în faza de pre-mediere, înaintea reuniunilor, mediatorul poate
accesa fișierul să-şi amintească aspectele și faptele relevante explicate
în mesajele postate. De exemplu, el
poate citi discuțiile postate într-o sesiune on-line privatã cu una dintre pãrţi,
pentru a identifica orice schimbare de
poziție, în timp ce se aflã în întâlnire
cu cealaltă parte.

diation commences, the mediator will
further attempts to resolve the matbe able to ‘hit the ground running’ at
ter can continue to take place online,
the outset, to improve the prospects
thus improving overall the prospects
of a successful solution being found
of success.
before the time allowed for the mee- • The online file can be accessed during
tings expires. This will be particularly
the meetings, to log proposals and
important for short time mediations.
clarify in writing any significant state• Meetings have to be arranged to a
ments. In this way , while the mediator
date and time convenient for all parti- is in private meeting with one party,
es. There will inevitably be an interve- the other party could be reviewing
ning delay, which may even lengthen
the observations of the mediator, whishould the meeting need to be re-ar- ch may include some suggestions for
ranged due to illness etc. Since use of
resolution, as well as any significant
statements and/or could be putting
in writing any thoughts, or clarifying
any information, as requested by the
mediator.
• If use has been made of the online file
during the pre-mediation phase prior
to the meetings, the mediator can access the file to remind himself of relevant issues and facts as explained to
him in posted messages. For example,
he could be reading the posted discussions from a private online session
with one party whilst in private meeting with that person, to identify any
shift in position, or indeed whilst in
meeting with the other party.
• It also solves the problem at the inSTARS prezentă la Forumul TIAD, aprilie 2013
person mediation of what the party
• Se rezolvă, de asemenea, problema cu
our online platform can be underta- not being spoken to does when the
privire la ce face persoana cu care nu
ken by each participant in their own
mediator is caucusing with the other
s-a vorbit, în timp ce mediatorul este
time, this means that efforts to try to
party. We were always told to give
în întâlnirea separatã cu cealaltă parte.
resolve the dispute can commence
them a task to do to avoid them beNi s-a spus mereu să le dãm o sarcină
almost immediately the mediator has
coming paranoid about what is being
de fãcut pentru a evita ca acestea să
been appointed. This may help ‘take
said about them behind closed doors.
devină paranoice cu privire la ceea ce
the heat’ out of a dispute pending the
So with an online mediation platform,
se spune despre ele în spatele ușilor
mediation meetings.
like Modria’s Mediation Room, he coînchise. Deci, cu o platformã de medi• Time and cost in writing and telepho- uld ask him to do something and resere on-line, cum ar fi Camera de Mening the various parties and their re- pond on the platform using his tablet/
diere Modria, mediatorul le-ar putea
presentatives can be reduced and the
smart phone etc.
cere să facă ceva și să răspundă pe
whole process of information exchan- In summary, the message to mediators
platformã folosind tableta / telefonul
ge prior to the meeting made more who want to improve their success rate is
inteligent etc.
efficient. In particular , any key docu- to also use Online Mediation for their curPe scurt, mesajul pentru mediatorii
ments as well as the mediation agre- rent F2F casework. Try it and see.
■
care doresc să își îmbunătățească rata
ement and rules etc, can be uploaded
de succes este sã foloseascã şi medierea
to the online file for handy reference
Graham Ross
online pentru cazurile faţã în faţã. Incear(via tablet/smartphone) during an in
caţi-o şi veţi vedea.
■
person mediation.
• If the meetings do not result in an
Graham Ross
immediate resolution of the dispute,

MEDIEREA îN DISPUTELE
TRANSFRONTALIERE – DREPTUL
FAMILIEI, DIVORţURI

C

omisia Europeana estimeaza ca
sunt in jur de 350 de mii de casatorii binationale annual, iar numarul
divorturilor se ridica la aproximativ 170
de mii in UE. Evident, multe dintre aceste divorturi implica si copii. De cele mai
multe ori, in famiile binationale cu copii,
in urma divortului, pot sa apara si situatii
de rapiri de minori, in peste 70% din cazuri, mamele fiind cele acuzate de rapire.
Cum se intampla acest lucru? In momentul aparitiei neintelegerilor in familie,
unul din parinte, constient sau nu, isi ia
copii si pleaca cu ei in tara de origine, in

vizita sau vacanta, cu sau fara acordul
celuilat sot si apoi refuza sa se intoarca.
In acest moment, celalalt parinte il poate
acuza pe cel care a plecat cu copii, de rapire internationala de minori.
Cadrul legal in acest caz il reprezinta
Conventia de la Haga din 1980 asupra
rapirii internationale de copii care prevede ca minorul sa fie inapoiat in tara
de resedinta intr-un termen foarte scurt,
adica in maxim 6 luni. De cele mai multe ori, acest lucru se realizeaza inainte
ca instanta competenta sa solutioneze
divortul parintilor si sa emita o hotarare

MEDIATION IN CROSS-BORDER
DISPUTES – FAMILY LAW,
DIVORCES

E

uropean Commission estimates
there are about 350.000 bi-national marriages annually and number
of divorces is around 170.000 in the EU.
Obviously, many of these divorces involve children. Most times, in bi-national
families with children, minors may be
kidnapped after divorce, in over 70% of
cases mothers being accused of kidnapping.
How does this happen? When disagreements appear in a family, one parent,
consciously or not, takes the children
and leave with them to the country of or-

igin, for visit or vacation, with or without
the other spouse’s agreement and then
refuses to return. At this point, the other
parent may charge the runaway with international abduction of minors.
The legal framework in this case is
the 1980 Hague Convention on International Child Abduction, which provides
that the minor must be returned to
the country of residence in a very short
time, i.e. in maximum 6 months. Most
times, this happens before the competent court settles the divorce of parents
and issues a decision on child’s custody
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privind custodia si domiciliului minorului. Ca urmare, copilul va fi plimbat, din
punct de vedere legal, de la o tara la alta:
returnarea se face intr-o tara, iar apoi
custodia este acordata intr-o tara, etc., iar
acest lucru nu poate aduce decat traume
minorului care va fi mutat dintr-o tara in
alta, inainte de a se putea adapta la noile
conditii de viata (scoala, domiciliu, etc).
Evident, intotdeauna, divorturile si
procesele de custodie internationala
implica mari costuri de timp si bani, iar
instanta competenta cu solutionarea
acestora, va avea un rol dificil, mai ales
ca audierea partilor se poate realiza cu
greutate sau de loc. In plus, in virtutea
aplicarii conventiei de la Haga, conform
careia minorul trebuie returnat in tara
de resedinta, pot sa apara situatii si mai
traumatizante pentru copil. Un exemplu:
parinti din tari diferite, au resedinta in a
treia tara. Conform conventiei de la Haga,
copilul trebuie trimis in tara de resedinta,
chiar daca niciun parinte nu mai locuieste efectiv acolo.
Sunt tari, de exemplu Germania care
impun medierea in asemenea situatii.
Personal, sunt de parere ca toate statele
membre UE ar trebui sa introduca obligativitatea medierii in cazurile divorturilor internationale, mai ales daca la mijloc
sunt si copii minori. Avantajele medierii
sunt cunoscute de toti cei prezenti insa,
in asemenea cazuri, putem spune ca
avantajele medierii sunt enorme pentru parti. Evitam astfel desele deplasari
pentru audieri, termene sau alte acte
necesare unui proces de divort si custodie. Avand in vedere ca medierea este o
procedura maleabila, nu intotdeauana

este necesara prezenta partilor la sedinta, comunicarea se poate face si prin
intermediul emailului, telefonului sau
videoconferintei.
Este adevarat ca acordul de mediere
nu este executoriu, dar, multe state din
UE il recunosc ca fiind acordul de vointa
al partilor si, in functie de tara, el poate fi
autentificat de notar sau de instanta de
judecata. Evident, autentificarea acordului dureaza incomparabil mai putin fata
de un proces de divort international. Nu
vreau sa mai amintesc si
de partea financiara, si
ea foarte importanta.
Dar vreau sa subliniez faptul ca, scurtand
un astfel de proces, copii minori vor fi protejati
in masura in care pot
relua legaturile normale
cu parintii. Din punctul
meu de vedere acesta
este cel mai important
lucru, avand in vedere
ca noi, atat ca parinti,
cat si ca mediatori, suntem obligati moral sa avem intotdeauna
grija de interesul superior al copiilor.
Pana cand Comisia Europeana va emite o hotarare privind obligativitatea medierii in cazul divorturilor internationale,
totul depinde numai de noi sa facem ca
aceasta sa functioneze. Acest lucru se
face in primul rand prin informare, iar noi
deja am facut acest pas.
■
Florentina Stănescu
Mediator

Medierea – profesie liberală
în Uniunea Europeană

M
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edierea este o nouă profesie
liberală apărută în România ce
are un ritm de promovare şi
dezvoltare foarte rapid pentru că scopul
pe care îl urmăreşte orice om de afaceri
sau simplu cetăţean din societatea modernă este scăderea la minim a timpului
afectat unei proceduri în caz de litigiu,
dar şi minimizarea costurilor cu derularea unor astfel de proceduri, fie că sunt
ele judiciare sau extrajudiciare.
Pe de altă parte, România urmăreşte
să se integreze cât mai repede în Uniunea Europeană (U.E.), atât din punct de
vedere social cât şi legislativ. Aici apare şi
necesitatea armonizării legislaţiei din România cu cea din U.E., inclusiv în domeniul medierii, iar cetăţenii români caută
şi ei să beneficieze de legislaţia U.E., mai
ales prin faptul că o mare parte a acestor
cetăţeni români călătoresc, lucrează, fac
afaceri şi relaţionează cu toţi ceilalţi cetăţeni de pe tot cuprinsul U.E..
Datorită acestor aspecte aş dori să
aduc în atenţia Dumneavoastră o formă
de organizare specifică doar spaţiului comunitar european şi care este mai puţin

cunoscută mediatorilor şi în multe cazuri
chiar specialiştilor în drept societar: Grupul European de Interes Economic cunoscut sub prescurtarea de G.E.I.E..
Pe lângă formele tradiţionale de promovare şi colaborare în domeniul medierii, cum este asociaţia profesională ori
protocolul din domeniu, semnat cu diferite instituţii, acest instrument societar,
G.E.I.E. permite colaborarea între mediatorii de pe tot cuprinsul Uniunii Europene ca modalitate de lucru mult mai uşoară şi foarte flexibilă între diferite birouri
de mediatori din ţările U.E., indiferent de
forma lor de organizare, dar între aceste
birouri şi asociaţii de profil, inclusiv instituţii sau societăţi interesate de domeniul
medierii. Acest lucru a fost demonstrat în
colaborările intervenite într-o altă profesie liberală, avocatura.
Pentru început am să vă prezint câteva elemente necesare pentru a înţelege
ce este un Grup European de Interes Economic (G.E.I.E.). Cu mult înaintea apariţiei
unei Pieţe Unice Europene, Comisia Europeană şi Parlamentul European au observat necesitatea apariţiei unui instrument

and residence. As a result, the child will
be passed, from a juridical point of view,
from one country to another: the return
is made in one country, then the custody
is granted in another country, etc., and
this can only bring trauma to the minor,
who will be moved from one country
to another, before being able to adapt
to new conditions of life (school, home,
etc.).
Obviously, international divorces and
custody trials always involve higher costs
in time and money, and
the competent court
will have a difficult role,
especially that hearing
of the parties can be
achieved with difficulty,
if any hearing at all. In
addition, under the application of the Hague
Convention, whereby
the child must be returned to the country
of residence, even more
traumatic situations
may occur for the child.
An example: parents from different countries, residing in a third country; under
the Hague Convention, the child should
be sent to the country of residence, even
if none of the parents actually live there.
There are countries, such as Germany,
which require mediation in such cases.
I personally believe that all EU Member
States should introduce mandatory mediation in international divorce cases, especially if children are involved. The advantages of mediation are known by all
those present but in such cases, we can

say that the benefits are enormous for
the parties in mediation. We thus avoid
frequent hearings, deadlines or other
documents required by a divorce and
custody trial. Since mediation is a flexible
procedure, the presence of the parties at
the meeting is not always necessary, as
communication can be done via email,
phone or videoconference.
It is true that the mediation agreement is not enforceable, but many EU
countries recognize it as being the will of
parties and, depending on the country, it
can be authenticated by a notary or by
the court. Obviously, authentication of
the agreement incomparably lasts less
than an international divorce trial. I do
not even want to mention the financial
side, also very important.
But I want to emphasize that, by
shortening such a process, children will
be protected to the extent that they can
resume normal ties with their parents.
From my perspective this is the most important thing, considering that we, both
as parents and as mediators, are morally
obligated to always care for the best interests of children.
Until the European Commission issues a decision about the mandatory
character of mediation for international
divorces, it all depends on us to make
it work properly. This is done basically
through information and we have already taken this step. 
■
Florentina Stănescu
Mediator

Mediation – free profession
in European Union

M

ediation is a new free profession occurred in Romania that
has a very quick rhythm of
promotion and development as the goal
of any businessman or simple citizen in
modern society is to lower to minimum
the time spent in the event of litigation
proceedings, and minimize running
costs of such proceedings, whether judicial or extrajudicial.
On the other hand, Romania aims to
integrate as soon possible in the European Union (EU), both socially and legally.
Here arises the need to harmonize the
legislation of Romania to the EU’s, including in mediation field and Romanian
citizens seek to benefit from EU legislation, particularly due to the fact that numerous Romanian citizens travel, work,
do business and relate all other citizens
from across the EU.
Due to these mentioned issues, I
would like to bring to your attention an
organization form specific only to European Community area, which is less
known to mediators and in many cases
even to specialists in corporate law:

the European Economic Interest Group
known as short EEIG.
Apart from traditional ways of promotion and cooperation in the field of
mediation, such as professional association or the protocol signed with various
institutions, this corporate tool, EEIG
enables collaboration between mediators throughout the European Union as
a way to work a lot easier and very flexible between different offices of mediators from the EU, regardless of their form
of organization, between these offices
and specialized associations, including
institutions or companies interested in
mediation. This was demonstrated in
collaboration occurred in another free
profession, law.
First, I will present to you a few items
needed to understand what an European
Economic Interest Group (EEIG) is. Long
before the emergence of a Single Market, the European Commission and the
European Parliament noted the necessity to create a specific legal instrument
aimed to help transnational and interprofessional cooperation between eco-
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legal specific ce avea ca scop a ajuta cooperarea transnaţională şi interprofesională între operatorii economici, în special
între întreprinderile mici şi mijlocii (IMM).
Deşi primele propuneri au fost făcute de
la Parlamentul European pe la începutul
anilor `70, un acord la nivelul Uniunii
Europene a apărut abia la mijlocul anilor
’80, în cadrul de atunci al începutului legislaţiei Pieţei Unice a U.E.. În acest fel a
apărut mai întâi Grupul de Interes Economic (G.I.E.), el reprezentând prima etapă
în procesul de reglementare a Grupului
European de Interes Economic (G.E.I.E.).
Definiţii ale G.E.I.E. au fost date în mai
multe lucrări de specialitate, însă o definiţie semnificativă cu înţelesul conceptului
mi se pare a fi dată de către Daniel Şandru în lucrarea „Societăţile Comerciale
în Uniunea Europeană”, prin care Grupul
European de Interes Economic este privit
ca „o asociere dintre două sau mai multe
persoane fizice ori juridice, constituită pe
o perioadă determinată sau nedeterminată, care are ca scop înlesnirea şi dezvoltarea cooperării şi activităţii economice
dintre persoanele fizice şi juridice din diferite state membre, urmărind realizarea
unui avantaj patrimonial de către asociaţi
şi depăşirea barierelor naţionale”.
În legislaţia din România, G.E.I.E. se
află reglementat în Titlul V din Legea
nr.161 din19 Aprilie 2003 „privind unele
măsuri pentru asigurarea transparenţei
în exercitarea demnităţilor publice, a
funcţiilor publice şi în mediul de afaceri,
prevenirea şi sancţionarea corupţiei”,
iar la nivel comunitar găsim reglementările din Regulamentul Consiliului de
Miniştri al Comunităţii Europene (CEE)
nr.2137/85 din 25 Iulie 1985.
Legislaţia din România cu privire la
G.E.I.E este puternic influenţată de reglementarea franceză a grupurilor de
interes economic şi urmăreşte doar recunoaşterea şi funcţionarea în România
a G.E.I.E. ce au fost constituite în Comunitatea Europeană, astfel că mare parte
a legiferărilor în domeniu se bazează pe
Regulamentul nr.2137/85/CEE.
Grupurile europene de interes economic (G.E.I.E.) au apărut cu scopul de
a încuraja şi facilita cooperarea între întreprinderile europene de naţionalitate
distinctă, prin oferirea unui instrument
juridic suplu, capabil să înlăture formalismul excesiv care marchează constituirea
societăţilor comerciale. Aşa cum se prevede şi în art.3, alin.1 din Regulamentul
nr.2137/85/CEE, scopul înfiinţării G.E.I.E.
este acela de a înlesni dezvoltarea activi-

tăţilor economice ale membrilor săi şi de
a creşte profiturile rezultate din aceste
activităţi, iar profitul nu se înregistrează
pentru structura societară însuşi, ci pentru membrii grupului.
Expunerea de motive europeană
a scopurilor urmărite prin instituirea
G.E.I.E. exprimă necesitatea cooperării
efective transfrontaliere în interiorul U.E.
ca o expresie a pieţei comune stabilite
prin Tratatele U.E. şi subliniază diferenţierea esenţială dintre aceste grupuri
şi societăţile comerciale, diferenţiere
ce derivă din scopul lor. G.E.I.E. au ca
scop exclusiv înlesnirea sau dezvoltarea
activităţii economice a membrilor săi,
precum şi îmbunătăţirea rezultatelor
activităţii respective. În spiritul acestui
scop, G.E.I.E. are o natură subsidiară ac-

nomic operators, particularly between
small and medium enterprises (SMEs). Although the first proposals were made by
the European Parliament in the early 70’s,
an agreement at EU level appeared only
in the mid 80’s, within at that moment
the beginning of the Single Market legislation. Therefore, the first Economic Interest Group (EIG) appeared, representing
the first step in the regulation of the European Economic Interest Group (EEIG).
Definitions of EEIG were given in several specialized papers, but significant
definition to the meaning of the concept
seems to be delivered by Daniel Şandru
in his book “Companies within the European Union”, where the European Economic Interest Group is regarded as “an
association between two or more natu-

Regulation no.2137/85/CEE.
The European Economic Interest
Groups (EEIG) appeared as to encourage and facilitate cooperation between
European companies of different nationality, by offering a flexible legal
instrument, able to remove excessive
formalism in setting up companies. As
provided in article 3, paragraph 1 of the
Regulation no.2137/85/CEE, the purpose
of establishing EEIG is to facilitate the
development of the economic activities
of its members and increase profits from
these activities, and profit is not recorded on the corporate structure itself, but
for group members.
European explanatory memorandum
of the aims in setting up EEIG expressed
the need for cross-border cooperation
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tivităţii membrilor săi, pe care nu-i poate
substitui în operaţiunile economice şi nu
poate, în relaţie cu o terţă parte, să efectueze operaţiuni proprii exercitării unei
profesii, de exemplu, în nume propriu,
conceptul de activităţi fiind interpretat
în sensul cel mai larg. Normele comunitare dau o libertate mare membrilor grupării de a trasa organizarea instituţională
pe care o doresc, cu condiţia ca această
organizare să facă obiectul unei reglementări în cuprinsul actului constitutiv,
concepţie ce este opusă celei din dreptul societăţilor comerciale, care prezintă
un număr de şabloane societare complete ce conţin inclusiv structura organizaţională şi pe care asociaţii trebuie să le
aleagă, fără a aduce atingere arhitecturii
prestabilite.
Din practică a fost constatat faptul
că G.E.I.E. au avut un succes deosebit în
statele membre ale U.E., în special prin
activitatea lor comercială orin necomercială, sub forma grupurilor europene a
cabinetelor de avocaţi, de consilieri de
întreprinderi etc., iar în profesia de me-

ral or legal persons, established over a
period of time or indefinitely, which
aims to facilitate and develop cooperation and economic activity of individuals
and legal entities from different Member
States, in pursuit of a patrimonial advantage by associates and overcoming national barriers”.
In the legislation of Romania, EEIG is
regulated under Title V of the Law No.161
of April 9, 2003 “on certain measures to
ensure transparency in the exercise of
public dignities, public functions and in
the business environment, the prevention and punishment of corruption” and
at community level, we find the stipulations of the European Community Council of Ministers (EEC) no.2137/85 of July
25, 1985.
Romanian legislation on the EEIG is
strongly influenced by French regulation
of economic interest groups and aims at
recognizing and functioning in Romania
of EEIG which were established in the
European Community, therefore much
of the regulation in this area is based on

within the EU as an expression of the
common market established by the
EU Treaties and emphasizes the crucial
distinction between these groups and
companies, differentiation arising from
their purpose. EEIG is intended solely to
facilitate or develop the economic activities of its members and to improve the
results of that activity. In line with this
goal, EEIG has a subsidiary nature of its
members activity, that cannot substitute in business operations and cannot,
in relation to a third party, operate on
its own, the concept of activities being
interpreted in broadest sense. Community rules give greater freedom to group
members to draw institutional organization of their choice, provided that the
organization is subject to regulations in
the act of incorporation, a concept that
is opposite to the concept of company
law, which has a number of complete
corporate templates containing even
the organizational structure that the associates must choose, without prejudicing the default design.
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diator poate fi o soluţie pentru promovarea acesteia, alături de asociaţiile profesionale ale mediatorilor.
G.E.I.E. se constituie pe baza unui contract de asociere, semnat de toţi membrii,
încheiat în formă autentică, ce este denumit act constitutiv, şi care se înregistrează în registrul special desemnat în
acest scop pe teritoriul căruia grupul îşi
stabileşte sediul, respectiv în Registrul Comerţului, Registrul Naţional al Registrului
Comerţului sau organismul similar în alte
ţări ale U.E. şi ulterior, la Oficiul pentru Publicaţii Oficiale al Comunităţilor Europene.
Pot participa la constituirea G.E.I.E.,
potrivit art.4, alin.1 din Regulamentul
2137/85/CEE, companii sau societăţi comerciale, înţelegând aici societăţi civile
sau comerciale, inclusiv cooperativele
şi celelalte persoane juridice de drept
public sau privat cu excepţia societăţilor
fără scop lucrativ, dar şi persoane fizice
care desfăşoară activităţi comerciale, ori
care furnizează servicii profesionale sau
de altă natură pe teritoriul unui stat din
UE, inclusiv mediatori, indiferent de forma de exercitare a profesiei. Aşa cum
prevede art.2 din Regulament, legea
aplicabilă contractului de constituire a
unei grupări, cu excepţia chestiunilor referitoare la statutul şi calitatea persoanelor fizice sau juridice membre şi la organizarea internă a grupării, este legislaţia
naţională a statului în care se găseşte
adresa oficială a grupării.
G.E.I.E. poate fi constituit cu sau fără
capital social, putând fi finanţat prin aport
în natură, muncă sau cunoştinţe profesionale, multe dintre aceste G.E.I.E. neavând
nici un capital în momentul fondării.
Mulţi avocaţi si consultanţi fiscali au
apelat la G.E.I.E. pentru a colabora în diferite sectoare de activitate, participând
la cursuri comune de formare. Mai mulţi
experţi din state europene au fondat o
grupare numită European Advertising
Lawyers Association (E.A.L.A.) cu scopul
de a publica documente referitoare la
G.E.I.E. şi prin care se încearcă dezvoltarea
unui sistem de campanii de publicitate.
După cum putem observa, G.E.I.E.
reprezintă un instrument ce are multiple avantaje: reprezintă un cadru legal
ce tinde să dezvolte şi să faciliteze colaborarea între profesionişti şi poate
reprezenta un nucleu printre membrii
săi; este un instrument legal foarte flexibil şi lipsit de birocraţie, ale cărui reguli
pot fi hotărâte de către membri, cu respectarea câtorva proceduri stabilite în
Regulamentul European nr.2137/1985;
poate fi constituit de către subiecte cu
statut juridic diferit, adică persoane ce
lucrează pe cont propriu, societăţi, camere de comerţ, inclusiv profesii liberale; membrii unei grupări continuă să
îndeplinească propriile lor activităţi în
mod autonom, astfel că ei păstrează activităţile cu care se ocupau anterior şi, în
plus, obţin noi ocazii de afaceri; absenţa
impozitelor variate; un grup poate să
deruleze propriile afaceri şi poate avea
o marcă proprie, poate încheia acorduri
cu partenerii de afaceri; adresa oficială a
G.E.I.E. poate fi schimbată cu uşurinţă în

cadrul oricărui stat de pe cuprinsul Uniunii Europene.
Multe dintre G.E.I.E. au fost constituite
în Franţa, Belgia şi Luxemburg, urmate de
către Olanda, Marea Britanie şi Germania.
Medierea este metodă alternativă de
soluţionare a conflictelor ce are o mare
deschidere pentru eliminarea unor reguli şi regulamente excesive iar folosirea
unor modalităţi de promovare mai puţin
cunoscute publicului larg, cum este cazul G.E.I.E., ar putea să fie şi ea o soluţie la
eliminarea unor graniţe pentru promovarea acestei profesii liberale.
În ajutorul promovării medierii vine
şi Directiva 2008/52/CE a Parlamentului
European şi a Consiliului din 21 Mai 2008
privind anumite aspecte ale medierii
în materie civilă şi comercială dar şi Rezoluţia Parlamentului European din 13
septembrie 2011 referitoare la punerea
în aplicare a Directivei privind medierea
în statele membre, impactul acesteia
asupra medierii şi acceptarea sa de către
instanţe (2011/2026/(INI)) care ajută la
introducerea medierii tot mai mult ca
metodă de soluţionare a litigiilor transfrontaliere dar şi pentru cele de la nivel
intern al fiecărei ţări membre UE.
Organismele de la nivel comunitar
doresc să acorde cetăţenilor din ţările

Practice showed that the EEIG have
been particularly successful in EU Member States, in particular through their
commercial or noncommercial activities,
under the form of European groups of
lawyers offices, corporate advisors, businesses and so on, and in the mediation
profession, it can be a solution for promotion, along with professional associations of mediators.
EEIG is based on a partnership agreement signed by all members, concluded
in authentic form, which is called the Articles of Incorporation, which is recorded
in a Register specially designated for this
purpose, in the territory where the group
establishes its head offices, namely in the
Trade Register, National Trade Register or
similar bodies in other EU countries and
later at the Office for Official Publications
of the European Communities.
Participants to the formation of EEIG,
under Article 4, paragraph 1 of the Regulation 2137/85/CEE, can be company or
trading firms, understanding here civil
or commercial companies, including cooperatives and other legal persons governed by public or private law, except
for non-profit firms, and individuals doing business or providing professional
or other nature services on the territory
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membre ale UE un acces cât mai uşor la
justiţie, inclusiv la variantele alternative
de soluţionare a litigiilor, lucru ce se vrea
concretizat şi printr-o putere executorie
crescută a acordului de mediere atât pe
teritoriul statului membru
unde a fost încheiat, dar şi în
afara teritoriului unde acesta a fost încheiat, respectiv
pe întreg teritoriul Uniunii
Europene. Astfel, toţi profesioniştii din domeniul medierii trebuie să colaboreze în
forme diverse pentru a pune
în evindenţă toate avantajele acestor proceduri ADR şi
pentru a ajuta organismele de la nivelul
Uniunii Europene să adopte reglementări care să permită cetăţenilor din statele membre să.cunoască ce înseamnă
medirea, să apleze la ea, ca metodă
alternativă de soluţionare a conflictelor
şi să poată pune în aplicare prevederile
acordurilor de mediere pe întreg teritoriul Uniunii Europene.
■
Laurenţiu Georgian Dumbravă
Consilier juridic şi mediator

of EU Member States, including mediators, regardless of the form to practice.
As stated in Article 2 of the Regulation,
the law applicable to the formation of a
group, except for matters relating to the
status and quality of the natural or legal persons and the
internal organization of the
group, is the national law of
the state where the group’s
official address is found.
EEIG may be formed with
or without share capital,
may be financed through a
contribution in kind, labor
or professional knowledge,
many of these EEIG having no capital at
the time of founding.
Many lawyers and tax consultants
have turned to EEIG for cooperation in
various sectors, participating in joint
training courses. Several experts from
European countries founded a group
called European Advertising Lawyers
Association (EALA) with the purpose
to publish documents on the EEIG and
seeking to develop a system of advertising campaigns.

As we can see, EEIG is a tool that has
many advantages: it is a legal framework
which aims to develop and facilitate collaboration between professionals and
may represent a core aspect among its
members; it is a very flexible and nonbureaucratic legal instrument, whose
rules can be determined by its members,
subject to few procedures established in
the European regulation no.2137/1985;
can be established by entities with different legal status, ie persons working on
their own, companies, chambers of commerce, including free professions; members of groups continue to fulfill their
own activities independently, therefore
they keep activities they previously practiced and, in addition, producing new
business opportunities; absence of various taxes; a group can run its own affairs
and have its own brand, may conclude
agreements with business partners; the
official address of the EEIG can be easily
changed in any state in the European
Union.
Many of EEIG have been established
in France, Belgium and Luxembourg, followed by the Netherlands, the UK and
Germany.
Mediation is an alternative dispute
resolution method that has a large openness for the elimination of excessive
rules and regulations, and the use of less
widely known promotion ways, such as
the EEIG which can also be a solution to
eliminate borders to promote this free
profession.
Promotion of mediation is also
helped by the Directive 2008/52/EC of
the European Parliament and of the
Council of May 21 2008 on certain aspects of mediation in civil and commercial matters and European Parliament
resolution of September 13 2011 on
the implementation of the Directive on
mediation in Member States, its impact
on mediation and its acceptance by the
courts (2011/2026 / (INI)) which helps
mediation to increasingly be introduced
as a method of resolving cross-border
disputes and for the internal level of
each EU member states.
Community bodies want to give the
citizens of EU member countries an easy
access to justice, including alternative
dispute resolution options, which would
be materialized in increased enforceability of mediation agreement both
within the State where it was concluded,
but also outside this territory, namely
throughout the European Union. Thus,
all mediation professionals should work
together in various forms to highlight
all the advantages of these ADR methods and to assist organizations in the
European Union to adopt regulations
allowing citizens of Member States to
know what mediation means, to turn to
it, as an alternative method of dispute
resolution and be able to implement the
provisions of the mediation agreements
throughout the European Union.
■
Laurenţiu Georgian Dumbravă
Legal advisor and mediator
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Medierea conflictelor sau…
Interviu cu Vasile Vargan de unii dintre noi, existau pe lângă primării aşa zisele „comisii de judecată”; ba
Hai să ne spălăm rufele mai mult obligaţi de regulamente speciîn familie!
fice, miliţienii care cercetau evenimente
xistă la români, înrădăcinat, un de genul „ochi învineţit”, „pumni în gură”,
obicei prost, nesănătos şi costisitor. „par în cap” ofereau înainte de anchetă
Acela că atunci când omul crede că părţilor şi oportunitatea de a se înţelege
nu se mai poate înţelege cu aproapele şi de a scăpa astfel de proceduri judiciare
din casă, cu vecinul de peste gard, cu ru- complicate.
dele pentru avere, cu partenerul de afa- Din 15 februarie, România a făcut
ceri etc. să dea fuga la judecător pentru un pas mare înainte prin modificarea
a-şi căuta dreptatea.
şi completarea, a „n”-a oară, dar cu mai
Că acesta este un obicei din care atât multă substanţă de această dată, a Legii
omul cât şi statul pierd mai mult decât medierii apărută în 2006. După această
ar trebui stau mărturie procesele inter- dată, românii sunt obligaţi, ca procedură
minabile pe dispute privind drepturile prealabilă instanţei de judecată, să intre
de proprietate, divorţurile şi partajele într-un cabinet de mediere şi să ia act că
între soţi care, uitând că s-au iubit măcar medierea (împăcarea) este posibilă şi reun an în viaţa lor, îşi dezgolesc în ochiul prezintă o alternativă la justiţie. Ba mai
public toate urâţeniile adunate între ei. mult, cine nu face dovada că a participat
Sunt şi litigii greu de rezolvat, în care la o astfel de şedinţă de informare, în cainimi de copii sunt puse la mezat între binetul unui mediator autorizat, poate fi
orgoliile adulţilor care le-au dat viaţă, dar amendat, iar instanţa îi poate respinge
care trag de ei ca lupii din halca de vâ- cererea de dare în judecată.
nat. Sunt însă şi numeroase alte dispute
civile şi penale, în materia dreptului fa- „Medierea ne poate aduce
miliei, neînţelegeri la locul de muncă, din reconcilierea, cea care
domeniul protecţiei consumatorului etc. lipseşte societăţii
ce s-ar putea rezolva, poate, după câteva româneşti de prea multă
zeci de minute de discuţii amiabile şi raţi- vreme”
În judeţul Suceava profesează liber
onale, cu o strângere de mână şi un salut
aproximativ 40 de mediatori. Se pare
civilizat la urmă.
În loc de asta, românul pătimaş şi or- că numărul celor autorizaţi să împace
golios alege anii lungi ca să tocească trep- dispute înainte ca acestea să ajungă la
tele tribunalelor sfârşind cu toate, cândva, tribunal este mic, dat fiind cele 40.000
vlăguit moral şi falit. Şi mai rău însă ajun- de cauze aflate pe rolul instanţelor sucege la final plin de ură în cazul în care a vene în fiecare dintre ultimii ani. În toată
pierdut procesul, faţă de ruda cu care s-a ţara, numărul acestor profesionişti este
judecat, faţă de sistem, faţă de toate şi de de numai 2000. Până recent, în ciuda
statutului legal al instituţiei, justiţiabilii
toţi care, crede el, l-au nedreptăţit.
Imediat se nasc şi discuţiile cum că ju- au manifestat interes relativ şi lipsă de
decătorul a fost corupt iar avocatul, care încredere faţă de autoritatea medierii.
a luat de la tine o „căruţă” de bani, nu şi-a Din 15 februarie însă, aceştia nu mai au
dat interesul, ba a mai încasat şpagă de la încotro, iar cei care profesează în domeadversar ca să nu se bată pentru tine. Ura niu sunt de părere că cei interesaţi vor
aceasta născută şi întreţinută pe holuri- înţelege cât de curând avantajele reale
le instanţelor se propagă apoi generaţii ale medierii.
„Conflictele sunt omniprezente în
după generaţii în familiile justiţiabililor.
Poate dacă ar fi înţeles la vreme că viaţa noastră, de la copilul de grădiniţă,
existau şi alte soluţii prin care treburile ar până la seniorat. În fiecare zi oamenii au
fi putut fi rezolvate în aşa fel încât finan- diferite neînţelegeri cu membrii de famiciar, moral, sufleteşte, ambele părţi şi-ar fi lie, vecini, colegi de serviciu, parteneri de
putut continua viaţa mulţumite şi în tihnă. afaceri sau chiar cu prietenii.
În mod firesc, cei nedreptăţiţi dau
Medierea în România,
în judecată pe cei care îi nedreptăţesc
legală din 2006
pentru a obţine îndreptarea răului făcut,
Legislaţia românească, deşteptată dar acum au o alternativă de a rezolva
cu aproape 100 de ani mai târziu decât situaţia amiabil, prin medierea şi nu prin
cea americană, în această privinţă, per- judecata statală.
mite acum justiţiabililor care găsesc să
Prin implicarea mediatorului autorizat
se ciondănească din diferite motive ca, se poate sesiza cu acurateţe în ce stadiu
înainte de a da buzna în instanţă şi să se află conflictul, iar cei implicaţi să poată
înceapă să cheltuiască nervi şi bani, să ia fi ghidaţi spre găsirea de soluţii proprii,
loc la o masă şi să afle măcar că există o soluţii ce vizează reconcilierea, împăcavariantă prin care părţile se pot împăca, rea şi la final restabilirea raporturilor de
reciproc avantajos, la mediator, cu nervi prietenie, rudenie sau parteneriat.
aproape deloc şi onorarii plătite mult
Medierea ne poate aduce reconcilimai mici.
erea, cea care lipseşte societăţii româNu a fost totuşi cine ştie ce noutate neşti de prea multă vreme” crede Vasile
Legea 192/2006, privind medierea şi or- Vargan, mediator autorizat în Suceava,
ganizarea profesiei de mediator, dat fiind preşedintele Asociaţiei Mediatorilor din
că în România, încă în vremuri regretate Bucovina.

E

Mediation of conflict or…
An interview of Vasile Vargan

Law 192/2006 on mediation and the
mediator profession wasn’t, however,
Let’s wash our dirty
such a big novelty, given that in Romalinen in family!
nia of the regretted times, municipalities
here is with Romanians this roo- had those so-called “panel of judges”.
ted, bad, unhealthy and expensi- More than that, required by specific reve habit. Meaning, when one per- gulations, militiamen who were investison believes he can no longer get along gating events such as “a black eye” or a
with the people in his house, with the “punch in the mouth”, before the criminal
neighbor across the fence, with relatives investigation, they offered the parties
over a fortune, with a business partner, the opportunity to reconcile and escape
etc.. he rushes to a judge to seek justice. these complicated legal proceedings.
Testimony for this habit causing losses
As of 15 February, Romania has made
both to citizens and the state more than a big step forward by amending and
they should, can be found in the endless supplementing, once again, but with
lawsuits on property rights disputes, di- more substance this time, the Mediation
vorces and partition between spouses Law occurred in 2006.
who, forgetting they loved each other Thereafter, the Romanians are requiat least for a year of their lives, expose to red as prior to the court proceeding to
the public eye all the ugliness gathered enter into a mediation office and take
inside them. There are intractable dis- note that mediation (conciliation) is posputes, where hearts of children are put sible and is an alternative to justice. More
to auction between egos of adults who than this, if a party does not prove they
gave them life, but who pulled them as participated in such an information mewolves chunking the game.
eting in the office of a specialized mediaThere are also numerous other cri- tor, the party can be fined, and the court
minal and civil disputes in family law, may refuse the application for summons.
disagreements at work, in consumer
protection, etc that could be solved, per- “Mediation can bring us
haps, after a few tens of minutes of ami- reconciliation, which is
cable and reasonable discussion, with missing from Romanian
a handshake and a civilized greeting in society for too long”
In Suceava County, there about 40
the end.
Instead, the passionate and proud mediators practicing. It seems that the
Romanian chooses the long years path, number of people authorized to reconkeep returning to the courtrooms, fi- cile disputes before they reach court is
nally ending it exhausted and morally small, given the 40,000 cases pending
bankrupt. And worse comes to the end, before the Suceava each of the past few
when he becomes full of hatred, if unsuc- years. Across the country, the number of
cessful, with the relative he was in court, these professionals is only 2,000. Until
with the system, with all and everyone recently, despite the legal status of the
institution, individuals have expressed
who he believes have wronged him.
Immediately, there appear discussi- a questionable interest and lack of conons saying that the judge was corrupt, fidence to the authority of mediation.
and the lawyer, who took from you a “wa- Starting February 15, however, they
gon” of money, showed no interest, but have no choice, and those who practice
the contrary, he received bribes from the in the field believe those interested will
enemy not to fight for you. This hatred soon understand the real benefits of meborn and maintained in the hallways of diation.
courtrooms then propagates generation “Conflicts are omnipresent in our lives,
after generation in the families of justice from the child in kindergarten to seniors.
Every day people have various disagreeseekers.
Perhaps if they understood on due ments with family members, neighbors,
time there were other solutions by whi- colleagues, business partners or friends.
Naturally, the aggrieved sue those
ch affairs could have been resolved other
than financially, i.e. morally and spiritu- who wronged to obtain correction of
ally, both sides would have continued wrong done, but now they have an alternative to resolve the situation amicably
their life happy and in peace.
through mediation and not state court.
Mediation in Romania,
By involving an authorized mediator,
legal since 2006
he can accurately grasp what stage is the
Romanian legislation, awakened ne- conflict and those involved can be guiarly 100 years later than the American ded to find their own solutions, aimed
one, in this regard, now allows litigants at reconciliation and finally restore relawho come to quarrel for various reasons tions of friendship, kinship or friendship.
that, before rushing to court and start
Mediation can bring us reconciliation,
spending nerves and money, they could what is missing from the Romanian sotake a seat at a table and find, at least, ciety for too long” believes Vasile Vargan,
that there is a possibility by which parti- authorized mediator in Suceava, Chaires may reconcile with mutual benefits, at man of the Association of Mediators in
the mediator, with almost no nerves and Bucovina.
much less fees paid.
In the privacy of a pleasant mediati-

T

23

medierea, tehnică şi artă » mai 2013

N-or fi toţi mediatorii
frumoşi precum Kate
Reed, dar sigur vor fi
imparţiali şi răbdători

În intimitatea plăcută a unui birou de
mediere, în prezenţa unui mediator autorizat, persoanele implicate într-un litigiu îl pot rezolva, cu puţină bunăvoinţă,
chiar şi într-o singură şedinţă de mediere.
Tot ce se discută într-un astfel de birou
este confidenţial, ca o întoarcere la morala românească sănătoasă şi de bun simţ:
„să ne spălăm rufele în familie”.
Poate nu toţi mediatorii suceveni vor
avea farmecul actriţei Sarah Shahi, care
joacă rolul mediatoarei Kate Reed din
excelentul serial american „Fairly legal”
(„Aproape legal”), cea care se dă peste
cap să rezolve, uneori la limita legalităţii, conflicte dintre cele mai grele. Cu siguranţă însă, mediatorii autorizaţi vor fi
oameni cu tact, imparţiali, cu răbdare şi
atenţi la propunerile celor care au apelat
la serviciile lui.
Domeniile în care se poate efectua
medierea sunt numeroase şi, dacă în instanţă va câştiga întotdeauna doar una
dintre părţi, în acest caz e vorba despre o
înţelegere şi un câştig bilateral.
Mediatorii pot împăca justiţiabili
implicaţi în dispute ce ţin de dreptul
familiei (divorţ, partaj, întreţinere copii),
dreptul comercial (obligaţii contractuale
neexecutate), dreptul muncii (litigii de
muncă rezultate din contracte de muncă), dreptul civil (pretenţii civile de sub
50.000 de lei, împrumuturi neachitate),
drept penal (infracţiuni la care este necesară plângere prealabilă) dar şi conflicte
din învăţământ (părinţi – şcoală – elevi),

M
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tors will be people with tact, impartial,
with patience and attention to the views
of those who have resorted to it.
Areas where mediation can be performed are numerous and, unlike a court,
where only one of the parties win,s we
are now talking about an agreement and
bilateral gain.
Mediators can reconcile litigants inThey may all not be
volved in disputes related to family law
beautiful as Kate Reed,
(divorce, separation, child maintenance),
but surely they will be
commercial law (contractual obligations
impartial and patient
not performed), labor (labor disputes ariMaybe not all Suceava mediators will sing from employment contracts), civil
law (civil claims under 50,000 lei, loans
outstanding), criminal law (offenses which require prior complaint) and conflicts
in education (parents – school – students), conflicts between homeowners,
in health area (allegations of malpractice), consumer protection, environmental
protection , in relation to clients – banks,
insured – insurance relationship, transportation, construction, etc.
“Most of the conflicting parties seek
only one thing, “see you in court!”, as the
only viable solution. There is now the
mediation alternative with an authorized mediator. The beginning is difficult,
but not impossible, and with time and
results, mediation will find its place in
Romania too. We, the mediators, only
STARS prezentă la Forumul TIAD, aprilie 2013
have to do our job within the law and
show that we are a united and well prehave the charm of actress Sarah Shahi, pared professional body”, concluded Vabuie doar să ne facem treaba în spiritul
who plays mediator Kate Reed in the sile Vargan.
■
legii şi să arătăm că suntem un corp proexcellent American series “Fairly Legal”,
fesional unit şi bine pregătit” a încheiat
who rustle to solve, sometimes at the
Daniela Beale
Vasile Vargan.
■
edge of legality, very heavy conflicts.
Certainly, however, authorized mediaDaniela Beale

din cadrul asociaţiilor de proprietari, din
sănătate (acuzaţii de malpraxis), protecţia consumatorului, protecţia mediului,
în relaţia clienţi – bănci, în relaţia asigurat – societate de asigurări, transporturi,
construcţii etc.
„Majoritatea părţilor aflate în conflict
caută doar un singur lucru, hai la judecată!, ca singură soluţie viabilă de rezolvare.
Există acum alternativa medierii la un
mediator autorizat. Începutul este greu,
dar nu imposibil de realizat şi, cu puţin
timp şi cu rezultate, medierea se va impune şi în România. Noi, mediatorii, tre-

Cât costă medierea?

edierea, fiind o profesie relativ
noua si putin cunoscuta, in
functie de viziunea mediatorului este promovata de multe ori in
graba si fara un studiu de impact asupra
efectelor pe care le poate produce. “ La
mediator e mai ieftin decat la instanta !
La mediator e mai ieftin decat la avocat
! Medierea este solutia cea mai ieftina
pentru rezolvarea problemelor dumneavoastra “ sunt unele din sloganurile des
intalnite pe flyere, bannere, site-uri sau
alte forme de promovare a medierii. Mai
mult, informarea gratuita asupra medierii este scoasa in fata ca si cum medierea
in sine nu ar costa nici un ban. Eu spun
ca lucrurile stau un pic diferit . In functie
de valoare si de experienta exista mediatori ieftini si mediatori scumpi. Asa cum
nu va doriti sa aveti un avocat din oficiu
si cautati unul bun indiferent de costuri,
la fel si mediatorul poate fi unul care va
agata pe scarile judecatoriei sau unul
care stie exact ce are de facut si pentru
ce solicita o suma de bani. Onorariul
unui mediator este la fel de mare ca si
onorariul unui avocat. Exista, totusi, un
avantaj finaciar pe care medierea il ofera pe langa recuparea taxei de timbru.

Tinand cont de faptul ca mediatorul lucreaza cu ambele parti aflate in conflict/
proces onorariul se imparte la cele doua
parti astfel incat fiecare plateste cate
jumatate de onorariu in timp ce pentru
un proces in instanta la avocat fiecare
parte plateste cate un onorariu intreg.
Asta inseamna ca medierea nu este mai
ieftina, ci ca la mediator platesti numai o
jumatate de onorariu, celalalta jumatate
revenind celeilate parti.
Cat costa medierea? Daca ne referim
numai la costurile in bani putem spune
ca ne costa la jumatate.
Daca ne referim la costuri
in general, eu cred ca mediere costa mai putin timp,
mai putini nervi, mai putina umilinta, si mai putina
insatisfactie.
As vrea sa fiu ales ca mediator pentru calitatile mele,
pentru avantajele medierii,
pentru recunoasterea mea profesionala
si nu pentru pentru cuvantul ieftin asezat
intr-o fraza alaturi de profesia mea.
■
Petru Mustateanu
Mediator

on office, in the presence of a mediator,
the people involved in a dispute can fix
it, with some good will, even in one session of mediation. Everything discussed
in such an office is confidential, as to
confirm a health and common sense Romanian saying “let’s wash our dirty linen
in family”.

How much does mediation cost?

M

ediation, as a relatively new
and little known profession,
according to a mediator’s vision is often promoted in haste and
without an impact study on the effects
it may produce. “It is cheaper in a mediator’s office than in court! A mediator is
cheaper than a lawyer! Mediation is the
cheapest solution to solve your problems” are some of the common slogans
on flyers, banners, websites or other
forms of mediation promotion. Moreover, free information on mediation is
pushed in first line,
as if mediation itself
would not cost any
money. I say that
things are a little
different. Depending on their value
and
experience,
there are cheap
mediators and expensive mediators. It’s like the case
with a publicly appointed lawyer, you
always look for a good one regardless
of costs, it happens the same with the
mediator who tries to pick you up from
a court’s stairs, or the mediator who

knows exactly what to do and why he is
asking that sum of money. A mediator’s
fee is as high as a lawyer’s fee. There
is, however, a financial advantage that
mediation offers besides the recovery
of stamp duties. Given that the mediator works with both parties in conflict,
the fee is divided by two parties so that
each pays half the fee, as compared to
a trial in court, where each party pays
a full fee for its lawyer. This means that
mediation is not cheaper, but that the
mediator fee is paid in half, by each of
the parties.
How much is mediation? If we refer
only to money, we can say that cost in
half. When referring to costs in general,
I believe that mediation cost less time,
less anger, less humiliation and less dissatisfaction.
I want to be chosen as mediator for
my qualities to the advantages of mediation, for my professional recognition,
not for the word “cheap” placed in a sentence along with my profession
■
Petru Mustateanu
Mediator
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Problema genului: Femeia
mediator câştigã teren?

n fiecare an, în întreaga lume,
Ziua Internațională a Femeii este
sărbătorită pe 8 martie. Potrivit
Organizației Națiunilor Unite, acesta
este momentul pentru a reflecta asupra
progreselor realizate, pentru a saluta
schimbarea și a sărbători actele de curaj
și determinare ale unor femei obișnuite,
care au jucat un rol extraordinar în istoria
țărilor și comunităților lor. Eileen Carroll,
director executiv adjunct al CEDR cu
siguranță a jucat un rol extraordinar în
comunitate ADR și continuă să facă acest
lucru. Într-adevăr, acest rol a fost recent
recunoscut prin decoraţia Honoris Causa
din partea Consiliului Reginei pentru cariera remarcabilă ca mediator comercial,
fiind un pionier în dezvoltarea medierii
în Marea Britanie și pe plan internațional,
și rolul acesteia în fondarea CEDR. Eileen
Carroll este prima persoanã care a primit
această recunoaștere pentru activitatea
în medierea comercială.
Tema Zilei Internaționale a Femeii din
acest an este “Problema Genului: A câştiga
teren. În lumina Zilei Internaționale a Femeii, Eileen Carroll explorează “Problema
genului: Femeia mediator câştigã teren?”
Problema genului: Femeia mediator câştigã teren?
de Eileen Carroll, Membru CEDR şi director executiv adjunct al CEDR
“Este deja timpul ca femeile sã îşi ocupe locul de drept, cot la cot cu bărbații, în
camerele unde soarta popoarelor, unde
soarta copiilor şi nepoţilor lor sunt decise.”

Hilary Clinton

Potrivit UN Women, mai puțin de 3% din
semnatarii acordurilor de pace sunt femei
și nici o femeie nu a fost numitã mediator
de pace conducãtor în negocierile de pace
mediate de ONU. Este clar atunci că la masa
tratativelor, unde se iau deciziile cruciale cu
privire la recuperare și guvernare post-conflict, femeile sunt slab reprezentate.
Într-adevăr, lumea diplomației internaționale a fost dominată de bărbați mulți
ani, dar este încurajator să constatãm că,
recent, le-am am văzut pe scena mondială
pe Madeleine Albright, Condeleeza Rice,
Hillary Clinton și Christine Lagrande. Au
adus ele calități diferite la masa negocierilor faţã de Bill Clinton, Colin Powell, Tony
Blair sau George Mitchell? Eu așa cred.
Cu siguranţã acestea primesc mai multe
comentarii cu privire la hainele pe care le
poartã, în timp ce bărbații par să primească mai mult interes și aplauze pentru tipul
de trabucuri pe care le fumează și tipul de
telefon pe care le folosesc. Cel puțin în cazul lui Dominique Strauss-Khan!
Pe acest blog, am de gând să explorez,
dacă este cazul, ce diferențe există între
mediatorii bărbați și femei, și voi examina unele tendințe actuale și oportunități
viitoare pentru femeile mediator.
(a) Problema genului: sunt bãrbaţii
mediator de pe Marte şi femeiele mediator de pe Venus?

“Deși cele două genuri sunt diferite, ele
se amestecã. În fiecare ființă umană, are
loc o ezitare de la un gen la altul, și de
multe ori este doar hainele sunt cele care
păstrează asemănarea cu sexul masculin
sau feminin, în timp ce în interior genul
este exact opusul a ceea ce este la exterior”.

Virginia Woolf

Dacă ar fi sã cãutãm pe Google sex și
comunicare, veți afla că există un grup
de cercetãtori care îşi concentrează atenţia pe neurobiologie, în timp ce mulţi alţii
se concentreazã pe problemele sociale,
psihologice și culturale. Simon BaronCohen, profesor de psihologie şi psihiatrie la Universitatea din Cambridge, a
publicat o carte excelentã și provocatoare despre cum și de ce mintea bărbaților
și cea a femeilor funcţioneazã diferit,
numitã “Diferența esențială”.
Cercetarea aratã (profilurile psihologice sunt bazate pe scoruri medii la testarea grupurilor de bărbați și femei)
Persoana care
Persoana care
empatizeazã/F sistematizeazã/M
Băieții de la o
Fetele la o vârstă
vârstă fragedă
foarte fragedă
demonstreazã un
sunt capabile sã
comportament
deducã ce gândesc
concurențial.
sau intenţioneazã Băieții sunt mult
oamenii
mai direcţi în
abordarea lor.
Fetele, de
asemenea, au un Bãieţii stabilesc o
scor mai mare
ierarhie pentru a
decât băieții în a concura. Băieții își
recunoaște atunci exercitã controlul
când cineva a spus și ridicã mâna.
ceva nepotrivit
Studiile demonFetele sunt mai
streaza figuri
bune la decodarea umane şi obiecte
comunicãrii
mecanice, un
non-verbale și pot
câmp vizual.
detecta nuanțe Masculii identificã
subtile în tonul mai multe obiecte
vocii sau expresia mecanice (femeile
facială
identificã mai mult
figuri umane.)
Barbaţii sunt mai
puţin receptivi și
comunicarea lor
este mai puțin absFemeile comunicã tractă și personalã.
ca o modalitate
Ei dezvăluie mai
de a stabili şi men- puțin informații
ţine relaţii, sunt personale. Barbaţii,
receptive, susțin,
în medie, sunt
apreciazã egalimai buni la o
tatea şi muncesc
conștientizare
pentru a susține
specialã, citirea
comunicarea
hãrţilor, găsirea
unor anumite
caracteristici și
sunt orientaţi spre
soluție.

The Gender Agenda: The Female
Mediator Gaining Momentum?

E

ach year around the world, International Women’s Day is celebrated on March 8. According to
the United Nations, it is a time to reflect
on progress made, to call for change
and to celebrate acts of courage and
determination by ordinary women who
have played an extraordinary role in the
history of their countries and communities. Eileen Carroll, CEDR’s Deputy Chief
Executive, has certainly played an extraordinary role in the ADR community
and continues to do so. Indeed this role
was recently recognised with a Queen’s
Counsel Honoris Causa for her outstanding career as a commercial mediator,
being a pioneer in the development of
mediation in the UK and internationally, and her role founding CEDR. Eileen
Carroll is the first person to receive this
recognition for their work in commercial
mediation.
The theme of this year’s International
Women’s Day is “The Gender Agenda:
Gaining Momentum.” In light of International Women’s Day, Eileen Carroll
explores ‘The Gender Agenda: The Female Mediator Gaining Momentum?’
The Gender Agenda: The Female Mediator Gaining Momentum?
by Eileen Carroll, Member CEDR
Chambers and Deputy Chief Executive
of CEDR
‘It is past time for women to take their
rightful place, side by side with men, in the
rooms where the fates of peoples, where
their children’s and grandchildren’s fates,
are decided.’

Hilary Clinton

According to UN Women fewer than
3% of signatories to peace agreements
are women and no woman has been appointed Chief or Lead peace mediators
in UN-sponsored peace talks. It’s clear
then that at peace table, where crucial
decisions about post-conflict recovery
and governance are made, women are
conspicuously underrepresented.
Indeed, the world of international
diplomacy has been dominated by men
for many years but it is encouraging to
note that more recently we have seen
on the world stage Madeleine Albright,
Condeleeza Rice, Hilary Clinton and
Christine Lagrande. Have they have
brought different qualities to the negotiating table than Bill Clinton, Colin Powell,
Tony Blair or George Mitchell? I think so.
They certainly get more comments on
their clothing while men seem to receive
more interest and plaudits for the kind
of cigars they smoke and the sort of telephone they use. At least in the case of
Dominique Strauss-Khan!
In this blog, I intend to explore what
differences, if any, exist between male
and female mediators and I will examine
some current trends and future opportunities for women mediators.

(a) The Gender Agenda: Are Male
Mediators from Mars & Female Mediators from Venus?
“Different though the sexes are, they
inter-mix. In every human being a vacillation from one sex to the other takes place,
and often it is only the clothes that keep
the male or female likeness, while underneath the sex is the very opposite of what
it is above.”

Virginia Woolf

If you Google Gender and Communication you will find that there is a group
of researchers who focus on neurobiology, while many more focus on the social,
psychological and cultural issues. Simon
Baron-Cohen, Professor of Psychology
and Psychiatry at Cambridge University,
has published an excellent and thought
provoking book on how and why the
minds of men and women work differently, called ‘The Essential Difference’.
The research shows (psychological
profiles are based on average scores
when testing groups of males and females):
Empathiser/F
Systemiser/M
Girls at a very
Boys from a young
young age are
age demonstrate
able to infer what
competitive
people might
behaviour. Boys
be thinking or
are more direct in
intending.
their approach.
Girls also score hi- Boys establish a
gher than boys in status hierarchy
recognising when to compete. Boys
someone has
exert control and
said something
maintain the
inappropriate.
upper hand.
Studies demonshuman figuGirls are better at trate
res
and
mechadecoding nonobjects, one
verbal communi- nical
field of vision.
cation and picking Males
identify
up subtle nuances more mechanical
in tone of voice or objects (females
facial expression.
identify more
human figures.)
Men are less responsive
their
Women commu- talk is lessand
abstract
nicate as a way to and
personal. They
establish and mai- disclose
less perntain relationships, sonal
information.
are responsive,
Men on average
supportive, value are
better at speciequality and work al awareness,
map
towards sustaireading,
finding
ning communi- particular features,
cation.
and are solution
orientated.
Men
seek power
Women foster
and
self-reliance.
cooperation rather Status and indethan competition.
pendence
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Persoana care
Persoana care
empatizeazã/F sistematizeazã/M
Femeile
Bãrbaţii caută pufavorizeazã coope- terea și încrederea
rarea mai degrabă în sine. Statut și
decât concurența. independențã
Bărbații se
Femeile sunt mai
angajeazã mai
bune la comunica- puţin
în contactul
rea non-verbală.
vizual.
Fetele caută mai Băieții se uitã mai
mult un contact
la obiecla nivel vizual-al multte timp
mecanice
feţei.
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Se face, de asemenea, o diferență
între grupuri de același sex sau grupuri
mixte. În grupurile mixte, bărbații domină mai mult lucrurile și vorbesc mai mult
decât femeile.
Privind la biologia și structura creierului, cercetarea aratã cã structura creierului masculin și feminin este diferitã,
barbaţii aratând o aptitudine mult mai
mare pentru sistematizare și activități
vizual-spațiale. Creierul feminin este natural empatic și are, de asemenea, un fler
pentru limbi strãine. Deborah Tannen
a afirmat că diferențele de conversație
între bărbați și femei sunt o dovadă
a unor stiluri diferite de comunicare:
„discurs-raport”, “discurs-relaţie”, Asta
înseamnã cã bãrbaţii în conversație caută să demonstreze „cunoștințe și abilități”.
“Pentru majoritatea barbaţilor, a vorbi
înseamnã în primul rând un mijloc de a
păstra independența și de a negocia și a
menține un statut într-o ordine socială
ierarhică”. Cu toate acestea, pentru femei,
„limbajul conversației este în primul rând
un limbaj de relaţie:.. o modalitate de a
stabili legături și de a negocia relații”.
Este demn de remarcat faptul că însăși
ideea cã femeile (și, la rândul lor, mediatorii de sex feminin) au competențe lingvistice mai bune a fost pusã la îndoială,
în timp ce opinia că femeile au o mai
bună empatie rãmâne necontestatã. Dar
haideţi sã acceptăm ca ar fi adevărat că
au și competențe lingvistice mai bune.
În primul rând, este posibil ca superioritatea femeii în toate aceste competențe
lingvistice mai largi poate fi parte integrantă a dezvoltării bunelor competențe
de a empatiza. Competențele lingvistice
(inclusiv bună memorie verbalã) sunt
esențiale în fluenţa verbalã și stabilirea
relaţiilor, pentru a face interacțiunea mai
finã, fluentã și un liant social.
Nu spun că mediatorii de sex feminin
sunt mai buni sau mai răi, eu doar sprijin
mișcarea potrivit cãreia genul afectează
medierea și cã există avantaje pentru
ambele sexe ca urmare a calităților lor
diferite înnăscute și sociale care vin din
lumea cercetãrii științelor sociale și biologie. Într-adevăr, studiile iniţiale în
domeniul medierii și genului aratã cã
mediatorii de sex feminin și masculin nu
îşi concep rolurile a fi oarecum diferite. În
2003, Hermann ş.a. au realizat un sondaj
printre mediatorii din Statele Unite, care
a indicat că mediatorii de sex feminin
atribuie mai multă importanță emoțiilor
părților și comportamentului non-verbal,

în comparație cu colegii lor de sex masculin, care au evidențiat o atitudine mai
instrumentală, orientată spre soluționare.
În articolul lor din Jurnalul Negocierii,
intitulat “Genul și Percepția medierii de
cãtre mediatori”, autorii au observat că
într-un alt studiu de Cheryl Picard, s-a
constatat cã atât mediatorii de sex masculin și feminin descriau rolul de “facilitator”, dar, de fapt, se refereau la douã
lucruri diferite. Femeile puneau accent
pe comunicare și vorbeau atât de “facilitarea comunicării” cât şi de “comunicare
și proces”, în timp ce barbaţii au avut tendinţa de a menționa doar “procesul de facilitare.” Autorii au efectuat şi ei propriul
lor studiu cu privire la diferențele dintre
mediatorii de sex masculin și feminin și
au constatat că atât bărbații, cât și femeile împărtășeau același scop principal al
medierii, care este un unul instrumental:
sã ajute părțile să ajungă la acord și sãşi soluționeze disputa. Transformarea și
dezvoltarea relației erau pe locul doi. Astfel, au descoperit că, contrar așteptărilor
lor, femeile mediator nu erau mai puțin
orientate cãtre îndeplinirea sarcinii decât
omologii lor de sex masculin. Similar, şi
femeile și bărbații, au considerat acor-

Women better Men engage in less their roles somewhat differently. In 2003,
at non-verbal
Hermann et al. conducted a survey of
eye-contact.
communication.
mediators in the United States which inGirls look for lon- Boys look for lon- dicated that female mediators ascribed
ger at face – eye ger at mechanical more importance to parties’ emotions
contact.
mobile
and nonverbal behaviour, compared
It also makes a difference whether with their male peers, who emphasized a
you are dealing with single sex groups more instrumental, settlement-oriented
or mixed groups. In mixed groups men attitude.
dominate things more and talk more
In their Negotiation Journal article enthan women.
titled ‘Gender and Mediators Perceptions
Looking at the biology and brain of Mediation’, the authors noted that in
structure, the research shows male and another study by Cheryl Picard it was
female brain structure is different, while found that both male and female memales show much greater aptitude for diators described their role as “facilitator”
systemisation and visual-spatial aware- but in fact meant different things by it.
ness tasks. The female brain is a natural Women emphasised communication
empathiser and also has a flair for lan- and spoke either of “facilitating comguage. Deborah Tannen has asserted munication” or “communication and prothat the conversational differences be- cess.” While men tended to mention only
tween men and women are evidence “facilitating process.” The authors also
of different styles of communicating: conducted their own study on the dif“report-talk,” and “rapport-talk.” That is, ferences between male and female memen in conversation seek to demon- diators and found that both male and festrate “knowledge and skill.” “For most male mediators shared the same primary
men, talk is primarily a means to pre- mediation goal, which is an instrumental
serve independence and negotiate and one: to help parties reach agreement
maintain status in a hierarchical social or- and settle their dispute. Transformation
der.” However, for women, “the language and relationship enhancement came

STARS prezentă la Forumul TIAD, aprilie 2013

dul ca fiind cel mai important obiectiv și
criteriu de succes, dar femeile au atașat
o importanţã mai mare decat bãrbaţii
dezvoltãrii relaţiei şi factorilor proceselor.
Conform lui Lorig Charkoudian și Ellen
Kabcenell Wayne, majoritatea studiilor
nu arată nicio relație între genul mediatorului și măsurile de succes ale medierii,
cum ar fi rata de soluţionare, percepția
participanților cu privire la corectitudinea medierii și satisfacția datã de procesul de mediere sau rezultat. Aceștia au
afirmat că studierea unor cazuri de delict
nu a a arãtat nicio diferenţã cu privire la
faptul cã medierea a implicat mediatori
de sex masculin și feminin în obţinerea
unui acord, dar acordurile în cazurile care
au fost implicaţi mediatori de sex feminin
erau mult mai probabil să rămână în vigoare la verificãrile ulterioare, decât cele
care implică mediatori de sex masculin.
În schimb, ei aratã că studiind unele cazuri de valoare micã, s-a constatat cã un
acord a fost mai probabil în prezenţa mediatorilor de sex feminin și mai puţin probabil cu doi mediatori de sex masculin.
În esență, ceea ce ne aratã aceste studii este faptul cã, indiferent de sex, toţi
mediatorii intrã în sala de mediere cu un

of conversation is primarily a language
of rapport: a way of establishing connections and negotiating relationships.”
It is noteworthy that the very idea
that females (and, in turn, female mediators) have better language skills has
been questioned, whereas the idea that
females have better empathy remains
unchallenged. But let us accept it as true
that they also have better language skills.
First, it is possible that a female superiority in all these broader language skills
may be part and parcel of developing
good empathizing skills. Language skills
(including good verbal memory) are essential in verbal fluency and establishing
rapport, to make interaction smooth, fluent and socially binding.
I am not saying that female mediators
are better or worse, I am just supporting the motion that gender does affect
mediation and there are advantages for
both sexes from their different innate
and social qualities which come from
the world of social sciences research and
biology.
Indeed, initial studies in the field of
mediation and gender show that female
and male mediators do conceptualize

second. Thus, they found that, contrary
to their expectations, female mediators
were no less task oriented than their
male counterparts. Similarly, women
and men both endorsed agreement as
the most important goal and success
criteria, but the women attached more
importance than did the men to relationship enhancement and to process
factors.
According to Lorig Charkoudian and
Ellen Kabcenell Wayne most studies
show no relationship between mediator
gender and measures of mediation success such as settlement rate, participants’
perception of the fairness of mediation,
and satisfaction with the mediation process or outcome. They stated that one
study of misdemeanour cases showed
no difference in the extent to which mediation cases involving male and female
mediators reached agreement, but the
agreements in cases involving female
mediators were more likely to remain
in effect on later follow-up than those
involving male mediators. In contrast,
they note that a study of small-claims
mediation found that participants were
most likely to reach agreement with two
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singur scop – de a ajuta părțile să ajungă
la un acord. Fie că asistența este evaluativă sau facilitativã, este o chestiune
de alegere personală pentru mediatori.
Cu toate acestea, ceea ce este evident
este că există, probabil, o legătură între
competențele lingvistice ale femeilor și
alegerea lor preferatã în “facilitarea comunicării” între părți.
b) Femeia mediator – Câştigã teren?
“Dacă cineva consideră că este limitat de
genul sãu, atunci va deveni mult mai limitat.”

Carly Fiorina

Dacã aţi citit revista Forbes în aprilie
2012, este posibil să fi observat un titlu
interesant “Fiecare mamã este mediator”.
Propunerea autoarei este că mamele ar
putea fi, de fapt, mediatorii originali, vechii gangsteri ai soluționãrii disputelor.
Rol:
• Antrenor
• Educarea membrilor familiei
• Gestionarea așteptărilor
• Gestionarea dezamãgirilor
• Încurajarea de pe margine
• Împinge înainte membrii de sex masculin și feminin ai familiei
• Gestionarea ego-urilor
• Răbdare și putere de convingere
• Energie
Nu sugerez cã femeile care nu au copii sau taţii nu au nici una dintre calitățile
enumerate, dar acestea sunt în principal
zonele în care femeile au o mare practică
și dupã cum ne aratã şi cercetarea, au aptitudini naturale.
Cu toate acestea, studiile existente,
cum ar fi “Bărbații și femeile în calitate de
mediatori: percepțile pãrţilor în disputã”
de Alice Stuhlmacher și Melissa Morrissett,
au aratat cã mediatorii de sex masculin
sunt percepuţi mai favorabil decât omologii lor de sex feminin și că există o părtinire
inconștientã în mintea oamenilor, cu privire la modul în care femeile sunt vãzute.
Deși acest lucru poate fi adevărat, în unele
cazuri, nu există nicio cercetare definitivã
pentru a valida această afirmație.
În ediția de primăvarã 2012 a revistei
Rezolvarea Disputelor, Gina Miller a suţinut cã cercetãrile recente aratã cã femeile alcătuiesc doar 20% din conducerea
firmelor de avocatură și profesioniștii
ADR. Ea a continuat, spunând cã “multe dintre femeile avocat și judecător
intervievate pentru acest articol, deşi
conştiente de prejudecățile legate de
gen, sunt mult mai interesate sã se concentreze pe construirea și susținerea
unui brand pentru ele, ca experţi neutri.
Multe femei nu doresc să fie considerate
ca “femeia” neutrã. Ele preferã mai mult
ca clienții lor sã le perceapã ca fiind cele
mai potrivite, sau unele dintre cele mai
bune persoane neutre calificate pentru
rezolvarea disputelor dificile și complexe”. A mai arãtat şi faptul că, în timp ce
procentul de femei neutre este scăzut în
comparație cu bărbații, cele care decid
să rămână în domeniu muncesc din greu
pentru a câștiga experiență necesarã și
văd o creștere în afaceri, unele dintre ele
generând venituri mai mari decât omologii lor de sex masculin. Femeia media-

tor câştigã, cu siguranță, teren ... dar mai
sunt multe de fãcut pentru pentru a promova mediatorii de sex feminin, în special pentru medierile comerciale complexe
și disputele politice internaționale.
Din propria mea experiență, și pot
spune cã mediez o mulțime de dispute comerciale complicate, când sunt
selectatã de către clienți, pot vedea corespondenţa interesantã care duce la selectarea mediatorului, şi în mod obişnuit
sunt în competiție cu colegi de sex masculin. Nu cred că am văzut deocamdatã o
scrisoare cu numele a patru femei.
Se prea poate sã fie o chestiune de
percepție, în care bãrbatul este văzut ca
având o autoritate mai mare și poate fi
mai dur și mai robust în unele domenii
dificile pentru care mediatorii trebuie să
lucreze. CEDR a făcut cercetări asupra
preferinţelor clienţilor:
• Părțile preferã femeile pentru disputele emoţionale
• Părțile au tendința de a prefera barbaţii atunci când cautã un mediator cu
un stil robust
• În cazul în care medierea implică
poziții foarte înalte / partenerii seniori
/ directori/ CEO într-o companie, aceştia au tendința de a prefera un bãrbat,
dacă nu există o problemă emoțională
sau sensibilã (de exemplu discriminare sexuală, discriminare rasială ...)
• Când dezechilibrul părților este evident, este aproape o accepţiune
generalã cã femeia este mai corectã
sau cã are abilitãţi mai bune pentru a
contrabalansa diferenţa sau pentru a
ajuta pãrţile în proces sã minimizeze
acel dezechilibru
• Piața este încă, în general, dominată de profesioniști albi de sex masculin, şi de asemenea, cei care aleg
mediatorul tind să fie, de asemenea,
profesioniști bărbaţi albi, de obicei,
din medii juridice.
La ultimul punct, i-am întrepat pe colegii mei care conduc Camerele CEDR și
echipa CEDR de ce stau lucrurile aşa și ei
mi-au spus cã, atunci când îşi ajutã proprii clienți sã aleagã mediatori, clienţii
continuare sã asocieze capacitatea de a
gestiona un mediu dificil cu robustețea,
puterea și statutul mediatorului de sex
masculin. Atunci când sunt în căutarea
unui mediator pentru a gestiona ceea ce
ei percep a fi conținut emoțional ridicat,
în special în lumea litigiilor de muncă și
dispute de parteneriat, încredere și familie ei pot avea o predilecție de a folosi o
femeie mediator.
Deci, cum pot mediatorii de sex feminin sã continue să câștige teren atât la
nivel național cât și internațional? Cred
că răspunsul îl putem afla nu concentrându-ne pe punctele forte ale genului
adus de femeile mediator, ci mai degrabă concentrându-ne pe punctele forte
pe care femeile mediator le aduc la masã.
Pentru a fi în asentimentul lui Christabel
Pankhurst „Abilitatea nu are gen”.
■
Sursã: http://www.cedr.com/
articles/?item=The-Gender-Agenda-TheFemale-Mediator-Gaining-Momentum

female mediators and least likely with
two male mediators.
Essentially, what these studies show
us is that regardless of sex, all mediators enter the mediation room with one
goal – to assist the parties in reaching
an agreement. Whether that assistance
is evaluative or facilitative, is a matter of
personal stylistic choice for mediators.
However, what is evident is that there
is perhaps a link between women’s language skills and their preferred choice
in ‘facilitating communication’ between
the parties.
(b) The Female Mediator – Gaining
Momentum?
“If someone believes they are limited by
their gender, they will become more limited.”

Carly Fiorina

If you read Forbes magazine in April
2012 you may have noticed the interestingly titled piece ‘Every Mother is a
Mediator.’ The author’s proposition is
that mothers may, in fact be the original
mediators, the old gangsters of dispute
resolution.
Role:
• The coach
• Have to nurture members of the family
• Manage expectations
• Handle disappointment
• Encourage from the side lines
• Nudge male and female members of
the family forward
• Manage egos
• Have patience and persuasiveness
• Energy
I am not suggesting that women who
do not have children, or that fathers do
not have any of these qualities but they
are predominantly areas where women
have a great deal of practice and as the
research shows us, have natural aptitude.
Yet, existing studies such as “Men and
women as mediators: disputant perceptions” by Alice Stuhlmacher and Melissa
Morrissett, have shown that male mediators are perceived more favourably than
their female counterparts and that there
is an unconscious bias in people’s minds
in how females are viewed. Although this
may be true in some cases there is no definitive research to validate this claim.
In the Spring 2012 edition of Dispute
Resolution Magazine, Gina Miller stated
that recent research shows women
make up only 20% of leadership at law
firms and ADR professionals. She went
on to note that ‘Many of the women attorneys and judges interviewed for this
article, while perceptive of gender biases,
are much more interested in focusing
on building and sustaining a brand for
themselves as an expert neutral. Many
women don’t want to be thought of as
“the woman” neutral. They much prefer
that their clients perceive of them as
the right fit or one of the most qualified
neutrals best at resolving difficult and
complex disputes.’ She also notes that
while the percentage of women neutrals
is low compared to men, those who de-

cide to remain in field work hard to gain
the appropriate experience and are seeing an increase in business and some
of them generating more revenue than
their male counterparts. The female mediator is certainly gaining momentum...
but there’s more to be done to promote
female mediators especially for complex
commercial mediation and international
political disputes.
From my own experience, and I mediate a lot of high end commercial disputes,
I am selected by the clients and I get to
see the interesting correspondence
leading up to mediator selection predominantly the people I am competing
against are male. I don’t think I have yet
seen a letter with four women’s names.
It may well be as a matter of perception that the male is seen as having a
greater authority and may be tougher
and more robust for some challenging
environments for which mediators have
to work. CEDR has done research on clients preferences:
Parties prefer women for emotional
disputes
Parties tend to prefer men when
they’re looking for a mediator with a robust style
When the mediation involves highly
ranked positions/senior partners/director/CEOs in a company, they tend to prefer a man, unless there is an emotional or
sensitive matter (i.e. sexual discrimination, racial discrimination…)
When the parties imbalance is evident, it is almost as if there was a general
sense of women being more fair or higher skills for counterbalancing the disparity or aiding the parties in the process to
minimise that imbalance
The market is still generally dominated by white male professionals, also,
those who choose the mediator tend to
be also white male professionals, usually
from a legal backgrounds.
On the last point, I asked my colleagues who run the CEDR Chambers
and the CEDR team why this was the
case and what they have told me is that
clients, when helping their clients to
pick mediators, still associate the ability
to manage a difficult environment with
robustness, strength and status with
the male mediator. When they are looking for a mediator to manage what they
perceive to be high emotional content,
particularly in the world of employment
and partnership disputes, trust and family they may have a predilection to use a
female mediator.
So how can female mediators continue to gain momentum at both a national
and international level? I think the answer lies, not in focusing on the gender
strengths which female mediators bring
to the table, but rather to focus on the
strengths which female mediators bring
to the table. To echo the sentiments of
Christabel Pankhurst ‘Ability is sexless.’ ■
Source: http://www.cedr.com/
articles/?item=The-Gender-Agenda-TheFemale-Mediator-Gaining-Momentum
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Aspectul terapeutic
al medierii

M

edierea, ca metoda alternativa
de rezolvare a disputelor, prin
flexibilitate și adaptabilitate,
permite solutionarea pe cale amiabila a
conflictelor intr-un cadru privat, consolidat de confidentialitate, neutralitate si
impartialitate din partea mediatorului.
Indiferent de natura conflictului –
conflicte intrapersonale, conflicte interpersonale, conflicte de grup, conflicte
organizationale, conflicte sociale – cauza
generatoare o reprezinta lipsa de comunicare sau o comunicare deficitara, astfel
ca procesul de mediere reprezinta „motorul” de reluare al comunicarii, in timp
ce mediatorul faciliteaza desfasurarea
optima a procesului prin diferite tehnici
si instrumente de comunicare;
Chiar daca in anumite situatii rezolvarea conflictului este imposibila, acesta
se poate atenua prin demararea si facilitarea procesului de comunicare dintre
parti. De aceea rolul mediatorului este
determinant, intrucat momentul in care
comunicarea este reluata constituie
punctul de plecare al solutionarii conflictului.
Din perspectiva psihologica, abilitatile si competentele mediatorului sunt
necesare in a ajuta partile sa-si gestioneze sentimentele si prioritatile astfel incat
sa poata ajunge la o intelegere. Mai mult
mediatorul poate recunoaste motivele
ascunse ale conflictului, care adesea sunt
de natura emotionala (mandrie, gelozie,
durere, invidie, lacomie, aroganta etc) si
poate determina strategia pe care o va

„Toată lumea aude doar ceea ce înţelege”
Johann Wolfgang von Goethe
adopta in scopul de a scopate partile din
situatia conflictuala.
Oamenii au nevoie sa comunice, sa
fie ascultati fara sa fie judecati, sa vorbeasca si sa fie intelesi, sa fie valorizati si
recunoscuti; oricare dintre aceste nevoi,
in caz de nesatisfacere, poate genera un
conflict, care, aparent, poate avea o alta
cauza.
Aceste caracteristici ofera procesului
de mediere un beneficiu de natura terapeutica, astfel ca, indiferent de cum se
va finaliza sedinta de mediere, partile au
posibilitatea sa comunice, sa-si exprime
propriile puncte de vedere, sa-si identifice, sa-si accepte starea conflictuala
si sa-si expuna
toate argumentele care stau
la baza conflictului, sa se
orienteze catre
nevoile lor reale, nesatisfacute,
motive fundamentale pentru
care au devenit implicati intr-un conflict.
Tot acest proces poate avea loc doar
intr-un cadru securizant care sa ofere
partilor stabilitate, intelegere, neutralitate, siguranta si confidentialitate.
■
„Cuvintele sunt, desigur, cel mai puternic drog folosit de omenire”
Rudyard Kipling
Valentina Tulica-Arsene

M

ediation as an alternative
method of dispute resolution
through flexibility and adaptability, allowing the peaceful settlement
of conflicts in a private setting, enhanced
privacy, neutrality and impartiality of the
mediator.
Whatever the nature of the conflict
– intrapersonal conflict , interpersonal
conflict, group conflict, organizational
conflict, social conflict – the root cause
is the lack of communication or poor
communication, so that the mediation
process is the “engine” to resume the
communication, while mediator facilitates the smooth running of the process
through various
techniques and
communication
tools
Even though
in some cases
solving
the
conflict is impossible, it can
alleviate the
start and facilitate the communication
between the parties. Therefore the role
of the mediator is crucial because when
communication is resumed this is the
starting point of solving the conflict.
From a psychological perspective, the
skills and competencies of the mediator
are needed to help the parties manage
their feelings and priorities so they could
reach an agreement.
Furthermore the mediator may rec-

“Everyone hears only what he understands”
Johann Wolfgang von Goethe
ognize the hidden motives of conflict, often of emotional nature (pride, jealousy,
sorrow, envy, greed, arrogance, etc.) and
can determine which strategy to adopt
in order to pull out the parties from the
conflict.
People need to communicate, to be
heard without being judged, to speak
and be understood, to be valued and
recognized; any of these needs, if unmet,
can generate conflict, which apparently
may have another cause
These features provide to the mediation process ,a therapeutic benefit , so
that no matter how you complete the
mediation session, the parties are able
to communicate, to express their views,
to identify and to accept the state of conflict and to expose all the arguments underlying to the conflict , to orientate to
their real, unmet needs, the fundamental
reasons for which they became involved
in a conflict.
This process can only take place in a
secure framework that provides stability
to the parties, understanding, neutrality,
safety and confidentiality.
■
“Words are, of course, the most powerful
drug used by mankind”
Rudyard Kipling
Valentina Tulica-Arsene

Medierea este „de bun simţ”,
nu un semn de slãbiciune

Mediation is “common sense”
not a sign of weakness

Dl. Judecãtor Peter Kelly
Puțini au fost mai bine plasaţi pentru
spune cã medierea este în a asista la creșterea medierii în lumea
creştere, dar încã
irlandezã a afacerilor, sau a valorii acessub-utilizatã
teia ca mijloc de soluționare a litigiilor,

Mr Justice Peter Kelly
diation, you would probably have been
says mediation is on the met with stony silence. “Or else,” said Mr
rise but still underuti- Justice Peter Kelly at a recent seminar,
lised
“you would have met a chancer who was

D
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acã acum 15 ani, aţi fi adunat un
grup aleatoriu de avocați de litigii și aţi fi cerut fiecãruia dintre
ei sã vrobeascã un minut pe subiectul
medierii, probabil v-aţi fi confruntat cu o
tăcere completã. “Sau altfel”, a spus Domnul Judecãtor Peter Kelly, la un seminar
recent, “aţi fi dat peste un necunoscãtor
care ar fi dat din umeri”.
Dacă ar fi sã reuniţi acel grup acum, a
continuat judecătorul, aţi fi șocați dacă
ați descoperi printre ei pe cineva care nu
știe nimic despre mediere. Mulți dintre
ei au urmat cursuri pentru a fi acreditaţi
ca mediatori. Și dacă cineva din grup ar
admiste cã nu ştie nimic despre subiect,
acea persoanã şi-ar face publicitate ca
o posibilã ţintã pentru un proces de
neglijență profesională.

decât Judecătorul Kelly, care a prezidat
Tribunalul Comercial de la crearea sa în
2004. “Oamenii au început sã accepte
mai mult ideea și au devenit mai entu-

I

f, 15 years ago, you had assembled
a random group of litigation lawyers and asked each of them to
speak for a minute on the topic of me-

going to wing it.”
If you were to reassemble that group
now, the judge continued, you would
be shocked if you discovered amongst
them somebody who didn’t know about
mediation. Many of them would have
taken a course to be accredited as mediators. And if somebody in the group
admitted to knowing nothing about the
topic, he would be advertising himself as
a potential target for a professional negligence suit.
Few have been better placed to witness the rise of mediation in Irish business life, or its value as a means of resolving disputes, than Judge Kelly, who
has presided over the Commercial Court
since its creation in 2004. “People have
become more accepting of the idea, and
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ziasmaţi în aceastã privinţã”, a declarat spus judecătorul, deoarece jurnaliștii au
people have become enthusiastic about
la seminarul găzduit de către Asociaţia tendinţa de a raporta cu privire la etait,” he told the seminar hosted by the
Irlandezã a Medierii Comerciale (ICMA). pele timpurii, unde cazul reclamantului
Irish Commercial Mediation Association
“În zilele noastre nu este privit ca un semn este la înălțime, înainte de a-şi pierde
(ICMA). “Nowadays it’s not regarded as
de slăbiciune ca o parte sã sugereze me- interesul.
a sign of weakness that one side would
dierea – este consideratã de bun simț”.
“Toatã tevatura dureazã patru, cinci
suggest mediation – it’s regarded as
Cifrele existente aratã cã mediere
este un mijloc mic, dar din ce în ce mai
popular de soluționare a disputelor
comerciale. Un studiu realizat de ICMA
aceasta lunã a arãtat cã au existat 133 de
medieri in Irlanda anul trecut, comparativ cu doar 18 în 2003. Austin Kenny, preşedintele Asociaţiei, speculeazã cã cifra
reală ar putea fi mai aproape de 250-300,
dar calibrarea unui proces care are loc în
mod obligatoriu sub radarul public este
dificilã.
În Guvern, lucrurile sunt în mişcare
pentru a stabili procesului o bază legală.
Secretarul general al Departamentului
cheltuielilor publice și reformã, Robert
Watt, declara în cadrul seminarului cã
Serviciul Civil lucra la formalizarea medierii ca o componentă cheie a sistemului
juridic de soluționare a litigiilor.
Un proiect de lege privind medierea,
care este în curs de elaborare, potrivit
lui Watt, va conţine prevederi legate de
un cod de practică pentru mediatori și
va introduce o cerință statutară pentru avocați , ca aceştia să își informeze
clienții cu privire la opţiunea medierii
înainte de a începe procedurile judiciare. Acesta va stipula, de asemenea, cã
instanţele vor invita părțile să ia în considerare medierea, inclusiv permiţând ca
procedurile judiciare să fie amânate pe
perioada medierii.
Astfel de practici sunt deja stabilite în
normele Tribunalului Comercial, unde
procedurile pot fi amânate pe o perioadă de până la 28 de zile, pentru a permite
părților să exploreze opțiunea.
STARS prezentă la Forumul TIAD, aprilie 2013
Medierea nu este un panaceu. Ea nu
se potriveste oricãrui tip de litigiu, și vor
exista întotdeauna oameni care vor sã sau șase săptămâni, iar în cazul în care
good common sense.”
aibã momentul lor în instanță. Dar bene- medicul are în cele din urmă succes, ar
What figures exist suggest mediaficiile succesului sunt clare.
putea obține un mic spaţiu în ziar, dar întion is a small but increasingly popular
“Se economisesc bani, timp și relații de tre timp reputația sa este distrusã, ca urmeans of resolving commercial disputes.
afaceri”, spune Kenny. În sondajul ICMA, mare a reportajului din prima parte a caA survey carried out by the ICMA this
“63 la sutã dintre respondenţi au declarat zului. Dacã reclamantul pierde, urmeazã
month found there were 133 mediations
cã clienţii lor erau preocupați de costul o adevãratã devastare. . . Aceasta este
in Ireland last year, compared to just 18
litigiilor. 43 la sutã au spus cã aceştia lor o zonã de litigii în care medierea poate
in 2003. Austin Kenny, the association’s
erau îngrijorați de cât timp ar dura pen- juca un rol extrem de important”.
chair, speculates the true figure could be
tru cazul lor sã-şi facã drum în instanțã.
În același seminar, mediatorul cu secloser to 250-300, but gauging the scale
“Costurile sunt mult mai mici”, a spus diul la Londra Michel Kallipetis QC a conof a process that necessarily takes place
Judecătorul Kelly, un fan auto-declarat. turat cazul unui avocat pentru mediere.
below the public radar is difficult.
“Cheltuielile legate de timp sunt atât de El a susținut cã sesiunea deschisã a oferit
In Government, moves are afoot to
mici. Procesul este foarte flexibil. Este avocaților o oportunitate extraordinarã
establish the process on a statutory footdeținut și condus de către părți, și poate – nu pentru a teroriza partea opusã sau
ing. The secretary general of the Departproduce rezultate pe care nici o instanță pentru a o convinge cã a greșit, ci ca să
ment of Public Expenditure and Reform,
sau nici un arbitraj nu le poate produce”. “inoculeze clientului care plătește pentru
Robert Watt, told the seminar the Civil
În timp ce medierea este bine stabilitã litigiu posibilitatea că ar putea avea un
Service was working to formalise mediaîn anumite tipuri de cazuri, Judecătorul argument mai bun decât îi spune echipa
tion as a key component of its legal and
Kelly a sugerat cã sunt și altele, cum ar sa juridică”.
dispute resolution system.
fi litigiile privind malpraxisul medical, în “Asta-i tot ce ai nevoie pentru a începe
A mediation Bill being drafted will,
care medierea ar putea fi foarte utilã.
procesul de a încerca negocierea unui
according to Watt, make provision for
În astfel de cazuri, reclamanții erau de acord”, a spus el.
■
a code of practice for mediators and
foarte multe ori grav bolnavi și credeau
introduce a statutory requirement for
că boala lor a apãrut ca rezultat al malSursã: http://www.irishtimes.com/
solicitors to inform their clients about
praxisului medicilor sau asistentelor me- news/crime-and-law/mediation-is-comthe mediation option before beginning
dicale, care se aflau şi eu sub o presiune mon-sense-not-a-sign-of-weakness-sayscourt proceedings. It will also provide for
extremã. Reportajul din mass-media în
commerical-courts-chief-1.1345367
the courts to invite parties to consider
astfel de cazuri este “foarte nedrept”, a
mediation, including allowing for court

proceedings to be adjourned for the period of mediation.
Such practices are already established
in the rules of the Commercial Court,
where proceedings can be adjourned for
up to 28 days to allow parties to explore
the option.
Mediation is no panacea. It doesn’t
suit every type of dispute, and there will
always be people who want their day
in court. But the benefits of success are
clear.
“It saves money, time and business
relationships,” says Kenny. In the ICMA’s
survey, 63 per cent of respondents said
their clients were concerned about the
cost of litigation. Some 43 per cent said
their clients were worried about the
time it would take for their case to wind
its way through the courts.
“The costs are so much less,” said
Judge Kelly, a self-professed fan. “The
expenditure of time is so much less. The
process is so flexible. It’s owned and run
by the parties to it, and it can produce
results which no court or no arbitrator
can produce.”
While mediation is well established in
certain types of cases, Judge Kelly suggested there were others, such as medical malpractice litigation, where it could
be very useful.
In such cases, plaintiffs were very
often seriously ill, and believed their illness was brought about as a result of
malpractice by doctors or nurses who
themselves were under extreme pressure. The media reportage of such cases
was “very unfair”, the judge said, in that
journalists tended to report on the early
stages, where the plaintiff’s case was at
its height, before losing interest.
“The case drags on for four, five or six
weeks, and if the doctor is ultimately
successful, it might get a column inch,
but meanwhile his reputation is in tatters as a result of the reportage in the
early part of the case. If the plaintiff loses,
that’s devastation upon devastation . . .
That is an area of litigation in which mediation can play a hugely important role.”
At the same seminar, the Londonbased mediator Michel Kallipetis QC
made a barrister’s case for mediation. He
argued the open session offered lawyers
a terrific opportunity – not to hector the
other side or convince their opposite
number they have it wrong, but to “inculcate in the client who is paying for the
litigation the possibility that you may
have a better argument than his legal
team are telling him.
“That’s all you need to start the process
of trying to negotiate a settlement,” he
said.
■
Source: http://www.irishtimes.com/
news/crime-and-law/mediation-is-common-sense-not-a-sign-of-weakness-sayscommerical-courts-chief-1.1345367
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CENTRUL DE MEDIERE PLOIEȘTI
SUSȚINE IMPLEMENTAREA
MEDIERII ÎN ȘCOALĂ

L

uând în considerare deschiderea
Consiliului Județean Prahova de a
colabora cu ONG-urile de pe plan
local în vederea elaborării ‘’Planului de
dezvoltare durabilă a judeţului Prahova
în perioada 2014-2020‘’, Centrul de Mediere Ploieşti a adresat acestuia propunerea de a organiza, în parteneriat cu Inspectoratul Judeţean Prahova, în cadrul
orelor de dirigenţie, seminarii având ca
tematică: “Medierea în şcoală”.
Avem convingerea că înțelegerea
conceptului de mediere încă din
adolescență,
de pe băncile
școlii, ar avea,
în viitorul apropiat, o vizibilă
aplicabilitate în
practică, atât cu
scop educativpreventiv, modelând felul de
abordare al posibilelor situații
conflictuale, cât
și prin popularizarea mai
rapidă a procedurii, ceea ce
s-ar cuantifica
prin creșterea
numărului de
medieri derulate de noi, mediatorii autorizați.
Redăm mai
jos justificarea propunerii Centrului de
Mediere Ploiești :

“Medierea în domeniul
școlar

• este un concept nou în România, însă
multe state europene utilizează cu
foarte mare succes medierea în comunităţile şcolare, cu scopul de a asigura
promovarea dar si îmbunătățirea relaţiilor de colaborare dintre elevi, profesori şi părinţi în spiritul toleranţei.
• poate fi medierea elev-elev / grupuri
de elevi şi medierea adult-elev. Mediatorul adult este persoana anume instruită din interiorul comunităţii şcolii
profesor, psiholog, ori din afara şcolii
– mediatorul profesionist.
• este o alternativă la modalităţile clasice de rezolvare a disputelor/altercaţiilor apărute în şcoli.
• poate fi folosită când între membrii
unei comunităţi şcolare apar situaţii
conflictuale care, daca ar fi ignorate,
s-ar transforma în situaţii grave, cum
ar fi abandonul şcolar, violenţa cu
consecinţe de ordin penal.

De ce mediere în şcoală?
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În fiecare zi oamenii sunt puşi în multe situaţii conflictuale interne sau inter-

PLOIESTI MEDIATION CENTER
SUPPORTS THE IMPLEMENTATION
OF MEDIATION IN SCHOOL

C

personale. Conflictele interne sunt cele
care apar în mintea şi în inima noastră.
Conflictele interpersonale sunt între individ şi ceilalţi membri ai grupului. Zi de
zi elevii au parte de conflicte cu ei înşişi,
în clasă, în familie şi în societate. Deşi cei
mai mulţi oameni privesc conflictul ca
pe o forţă negativă, distructivă, el poate deveni o şansă pentru maturizare şi
pentru învăţare. Capacitatea de a aborda
conflictele într-un mod constructiv contribuie la sănătatea mental individuală a
elevilor şi are efecte pozitive asupra so-

onsidering the openness of the
Prahova County Council to work
with local NGOs in developing
“The Sustainable Development Plan
for 2014-2020 in Prahova County”, the
Ploieşti Mediation Center sent its proposal to organize, in partnership with
the Inspectorate of Prahova County, during the form master’s classes, seminars
with the theme: “Mediation in school”.
We believe that understanding the
concept of mediation since adolescence,
from school, would have, in the near

cietăţii în întregul ei.
Medierea în şcoală urmareşte reducerea sau stoparea conflictelor apărute
în cadrul unei şcoli între două sau mai
multe persoane. Multe şcoli care implementează programe de mediere au observat o scădere a problemelor legate
de indisciplină, cu 70-80%. Ca urmare
a procedurii medierii, elevii evită să fie
pedepsiţi pentru probleme mai puţin
semnificative.
Prin mediere, elevii învaţă că pot să-şi
rezolve singuri problemele cu cei din jur,
iar profesorii se pot concentra mai bine
pe activităţile didactice.Scopul medierii este deosebit de cel al pedepsirii, iar
cei implicaţi în dispute descoperă că-şi
pot rezolva problemele între ei, fără a
implica şi alte persoane şi fără a deveni
subiect de discuţie al întregii şcoli (discuţiile purtate în timpul medierii sunt
confidenţiale).
Prin mediere putem să ne rezolvăm
problemele. Putem deveni mai responsabili, mai buni.
Medierea ajută elevii şi profesorii să
înţeleagă:
• ce este conflictul;
• cum poate fi conflictul o experienţă
pozitivă;
• când folosesc oamenii medierea;

future, a visible application in practice,
both for educational and preventive
purposes, modeling how to approach
potential conflict situations, as well as
faster popularization of this procedure,
which would quantify in the increase in
the number of mediations conducted by
us, the authorized mediators.
We present below the Ploieşti Mediation Center proposal’s substantiation:

Mediation in school

• is a new concept in Romania, but
many European countries very successfully used mediation in school
communities in order to ensure the
promotion but also improve cooperation relations between students,
teachers and parents in the spirit of
tolerance.
• may be student-student / group
of students mediation and adultstudent mediation. The adult mediator is the person specifically trained
in the school community, a teacher,
psychologist, or outside school – a
professional mediator.
• is an alternative to traditional ways of
resolving disputes / clashes occurred
in schools.
• can be used between the members

of a school community, when conflict
appears and which, if ignored, could
turn into serious situations such as
school dropout, violence with criminal consequences.

Why mediation in
school?

Every day people are faced with
many internal and interpersonal conflict
situation. Internal conflicts are those occurring in our minds and hearts. Interpersonal conflicts appear between an
individual and
other members
of the group.
Every day students
have
some conflicts
with
themselves, conflicta
in classroom, in
family and society. Although
most people
view conflict as
a negative, destructive force,
it can become
an opportunity
for growing up
and learning.
The ability to
address conflicts in a constructive way
leads to individual mental health of students and has
positive effects on society as a whole.
Mediation in school aims at reducing
or stopping conflicts that arise within a
school between two or more persons.
Many schools implementing mediation
programs have noticed a decrease in
problems of indiscipline, by 70-80%. As
a result of mediation, students avoid being punished for less significant issues.
Through mediation, students learn
they can solve the problems with the
others by themselves, and teachers can
better focus on educational activities.
The purpose of mediation is different
from punishment and those involved in
disputes realize they can solve problems
themselves without involving other people and without becoming the subject of
discussion for the whole school (discussions during mediation are confidential).
Through mediation, we can solve our
problems. We can become more responsible, better.
Mediation helps students and teachers to understand:
• what a conflict is;
• how conflict can be a positive experience;
• when people use mediation;
• what a mediator could do;
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• ce poate face un mediator;
• ce sentimente au oamenii în conflict;
• diferenţele dintre cooperare şi competiţie;
• când două părţi sunt în conflict ce pot
face să rezolve problema;
Medierea este tehnică și artă deopotrivă.
• creează o alternativă pentru rezolvarea conflictelor;
• transformă conflictul într-un proces
constructiv;
• îmbunătăţeşte comunicarea şi relaţiile dintre elevi;
• reduce constrângerile disciplinei;
• învaţă tehnicile rezolvării problemelor
şi ale ascultării active;
• elevii înţeleg ce înseamnă libertatea
de alegere, asumarea responsabilităţii
şi pot învăţa din consecinţele decizii-

lor lor.
Medierea, ca metodă alternativă de
rezolvare a disputelor , litigiilor, conflictelor, presupune din partea mediatorului:
• neutralitate;
• imparţialitate;
• confidenţialitate;
• respectarea intimităţii;
• ascultarea activă ;
• gestică potrivită.
Prin învăţarea tehnicilor de rezolvare
a conflictelor cât mai devreme, elevii îşi
dezvoltă aptitudini folositoare toată viaţa.”
Membrii Centrului de Mediere Ploiești
cred în utilitatea proiectului propus și
sunt dispuși să se implice în implementarea lui, ceea ce ar însemna, în același
timp, o metodă de promovare a medierii,
foarte eficace dealtminteri.
■

• what the feelings of conflicting people are;
• differences between cooperation and
competition;
• what two parties in conflict can do to
solve their problem;
Mediation is both a technique and art:
• it creates an alternative to conflict
resolution;
• it transforms conflict into a constructive process;
• it improves communication and relationships between students;
• it reduces discipline constraints;
• it teaches techniques of problem solving and active listening;
• students understand what freedom of
choice and accountability is and learn
from the consequences of their own

Consiliul Director al Centrului de Mediere Ploiești
Anda PĂUŞAN  Liliana TUDOSE  RodicaCOCIU ANGHEL
Președinte
Vicepreședinte  
Secretar

Procedura înregistrării
fiscale şi deschiderii unui
birou de mediator

P

otrivit prevederilor art. 44 alin 3)
din Regulament de organizare şi
functionare a Consiliului de mediere, mediatorii autorizaţi sunt obligaţi să
îşi înregistreze fiscal forma de exercitare
a profesiei în termen de 30 de zile de la
comunicarea hotărârii de autorizare şi a
autorizaţiei şi să
comunice dovada
înregistrarii fiscale
Consiliului, prin
orice mijloc care
asigură confirmarea de primire.
Pentru a putea
funcţiona cu forma de exercitare
a profesiei (f.e.p.)
aprobată de consiliu mediatorul
trebuie să parcurgă următorii paşi:
1. Înregistrarea
fiscală, care
presupune
depunerea la
Administraţia
financiară a
localităţii de
domiciliu a
următoarelor
acte:
• copie după
Hotărârea CM
de autorizare a formei de exercitare a
profesiei, copie după Adeverinţa sau
Autorizaţia de mediator emisă de CM
– câte un exemplar;
• copie după Actul constitutiv al formei
de exercitare a profesiei cu menţiunea
”Înregistrat în REFEP la poziţia nr. …..”
şi ştampila CM; 1 ex.

• copie după actul de deţinere a spaţiului în care se va desfăşura activitatea
– acelaşi prezentat şi la CM pentru autorizare – contract de vânzare-cumpărare, închiriere, comodat; 1 ex.
• copie după Cartea de identitate sau
Buletinul de identitate, 1 ex.;

• Declaraţia de înregistrare fiscală 070,
pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere,
aprobat prin OMFP 2706/2011, 2 ex.;
• Declaraţie privind venitul estimat
220, 2 ex. originale; Declaraţiile se
pot descărca şi de pe site-ul ANAF:

decisions.
Mediation, as an alternative resolution method of disputes, litigations, conflicts implies for the mediator:
• neutrality;
• impartiality;
• confidentiality;
• respect for privacy;
• active listening;
• suitable gesture.
By learning the techniques of conflict
resolution as early as possible, students
develop useful skills for life”.
The members of the Ploieşti Mediation Center believe in the usefulness of
the proposed project and are willing to
be involved in its implementation, which
mean at the same time, a method of promoting mediation, very effective in fact.

Board of Directors of the Ploieşti Mediation Center
Anda PĂUŞAN  Liliana TUDOSE  Rodica COCIU ANGHEL
President
Vicepresident 		
Secretar

A

Fiscal registration and
setting up a mediator’s
office

ccording to Art. 44 paragraph 3)
tration within the place of residence
of the Regulation on organizaarea of the following documents:
tion and functioning of the Me- • Copy of MC authorization decision of
diation Council, authorized mediators
practice form, copy of the mediator
are required to fiscally register their form
certificate or permit issued by the CM
of practice within 30 days after obtaining – a copy each;
the authorization decision and authori- • Copy of the practice form with the
words “Registered
in REFEP heading
no. .....” and MC
stamp, 1 copy.
• Copy of possession of space
where the mediator will operate –
also presented to
MC for approval
– the contract of
sale, lease, etc. 1
copy.
• Copy of identity
card, 1 copy.
• Fiscal Registration Statement
070 for individuals carrying out
economic activities independently or free professions approved by
OMPF 2706/2011,
2 copies.;
STARS prezentă la Forumul TIAD, aprilie 2013
• Declaration of
estimated income
zation itself and communicate the fiscal
220 2, 2 original copies; statements
proof to the Council by any means pro- can be downloaded from ANAF webviding proof of receipt.
site: http://static.anaf.ro/static/10/
In order to operate with the form of Anaf/formulare/decl_220_2008.pdf
practice approved by the Council, the
and submitted in person, by mail or
mediator must take the following steps:
through a fiscal representative
1. fiscal registration, which requires the 2. Picking up the Fiscal Registration
submission to the financial adminisCertificate from the Fiscal Admin-
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http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/ Câteva aspecte privind plata contriformulare/decl_220_2008.pdf şi se buţiilor sociale:
depun personal, prin corespondenţă
a) CAS nu se datoreaza decât de cei
sau prin reprezentant fiscal.
neasiguraţi în sisteme de asigurări so2. Ridicarea Certificatului de înregistra- ciale (public sau propriu unor profesii),
re fiscală de la Administraţia financi- conform art. 296 indice 21 alin (2) din
ară. Se face numai personal de către Codul fiscal;
titularul înregistrării, în două zile de
b) CASS se datorează potrivit legii
la depunerea actelor menţionate pentru fiecare venit, baza lunara de calmai sus.
cul pentru aceasta contribuţie fiind:
3. Confecţionarea ştampilei f.e.p. con- • venitul net, respectiv venitul brut
form modelului şi dimensiunilor din
diminuat cu cheltuielile deductibile
anexele la R.O.F. al Consiliului de
exclusiv cheltuielile reprezentand
mediere. Se prezintă copie după
contributii sociale, pentru activitati
Autorizaţie şi după CI/BI, preţul fiind
independente cu evidenta in partida
până la 100 lei. La pachet cu încă o
simpla sau
ştampilă de înregistrare documente • venitul normat, pentru activitati indeintrări/ieşiri poate ajunge la 150 lei
pendente impuse pe baza de norma
şi primeşti cadou 100 cărţi de vizită
de venit.
după modelul ales şi datele furnizate
Baza de calcul nu poate fi mai mică
firmei. Se confecţionează în aceeazi decât un salariu de baza minim brut pe
zi de la comandă.
ţară.
4. Comanda / procurarea formularelor
Ca şi plata impozitului pe venit, placu regim special pentru încasarea ta contribuţiilor la sanatate
onorariului, taxelor sau altor prestaţii se efectueaza anticipat, în
(carnet de facturi, chitanţier, jurnal cursul anului. Astfel, în baza
de încasări şi plăţi, registru de casă). declaraţiei de venit estimat,
5. Confecţionarea Firmei f.e.p. la socie- formular 220, sau a declaratăţi specializate pentru confecţii ma- ţiei de venit realizat, formuteriale publicitare.
lar 200, organul fiscal emite
6. Luarea unui Aviz de funcţionare emis o decizie de impunere pende firme/ PFE în domeniul PSI, SV, etc. tru plăţi anticipate cu titlu
7. Realizarea unui Registru de evidenţă de contribuţii de asigurări
a cazurilor de mediere, a unui Regis- sociale de sănătate (formutru şi unei Condici de corespondenţă, lar 620), în care stabileste
a Registrului de eliberare a certifica- suma de plata datorata antelor şi PV de informare gratuită.
ticipat şi termenele de plată.
8. Realizarea pe calculator a unor Mo- Plata se efectueaza trimesdele de acte uzuale după cele de pe trial, în 4 rate egale, până la
site-urile, blogurile unor colegi (invi- data de 25 inclusiv a ultimei
taţii, contracte, acorduri, procese ver- luni din fiecare trimestru.
bale, adrese către instanţe, parchete, Dupa încheierea anului
poliţie, etc.).
fiscal, în baza declaraţiei pri9. Prezentarea unor copii după actele vind venitul realizat depusă
de funcţionare la administratorul de contribuabili, formular
condominiului (blocului, asociaţiei 200, organul fiscal stabileşte,
de proprietari, clădirii de birouri, etc.) similar plăţii impozitului pe
, dacă imobilul nu este în întregime în venit, obligaţiile anuale de
proprietatea mediatorului, pentru a plată a contribuţiei de asifi luat în evidenţă şi stabilirea formei gurări sociale de sănătate
de plată a unor cheltuieli.
prin decizia de impunere
10. Este necesară înscrierea într-o asoci- anuală regularizand suaţie profesională a mediatorilor din mele datorate cu titlu de
judeţ conform art. 24 din Legea nr. plăţi anticipate. Această
192/2006 privind medierea şi exer- plată se efectueaza în
citarea profesiei de mediator, par- termen de cel mult 60
ticiparea la pregătirea continuă, la de zile de la data comuinformările gratuite la sediul instan- nicării deciziei, iar sumele
ţelor, ş.a.m.d.
achitate în plus se compenDupă parcurgerea acestor 10 paşi se sează sau se restituie potrivit
poate spune că mediatorului îi mai tre- prevederilor Codului de Probuie doar … clienţi! Pentru aceasta nu cedura Fiscală. Atenţie, se
este suficientă firma şi relaţiile personale, plătesc penalizări pentru
este bine ca mediatorul să participe la întârzierile de plată. ■
acţiuni de promovare publică cu asociaţia, să-şi facă publicitatea individuală Constantin Asofronie
conform Normelor CM privind publiciMediator
tatea f.e.p. de mediator, să scrie/citească
pe internet şi aşa poate să fie căutat şi să
practice profesia aleasă. SUCCES!
Menţionăm şi faptul că în situaţia în
care detineţi CIF pentru altă activitate
liberală independentă, se va preschimba
certificatul de înregistrare fiscala şi se va
adauga şi activitatea de mediator.

istration. Only in person, by the
registration holder, within two days
after submitting the documents
mentioned above.
3. Creating the f.e.p. stamp according
to the model and size mentioned in
the annexes to the Mediation Council Organizational Rules. For this, one
must show copy of authorization
and identity card, the price is up to
100 lei. Along with another stamp for
registration of documents, the price
could go up to 150 lei, but one also
receives 100 visit cards as gift, with
the chosen model and company
data. They are delivered the same
day.
4. Order / purchase forms with special
regime for collecting fees, taxes or
other benefits (invoice book, receipt
book, receipts and payments record,
cash book).
5. Manufacturing firm’s f.e.p. with companies specialized
in advertising materials.
6. Obtaining an
operating opinion
issued by companies / PFE in PSI,
SV, etc.
7. Creating a register of mediation
cases, a register
and a correspondence handbook,
the Register of
certificates issuing
and free information minutes.
8. Making computer models of
common documents,
resembling those found
on peers’ blogs
(invitations, contracts, agreements,
minutes, links to
courts, prosecutors’ offices, police,
etc..).
9. Submission of
copies of the operating documents
to the administrator of block, office
building, etc.), if
the property is not
fully owned by the
mediator, to be
taken into account
and determine
the form of payment for certain
expenses.

10. There is need for registration in a professional association
of mediators in the county according
to art. 24 of Law no. 192/2006 on mediation and the mediator profession,
participation in continuing education, free information at the courts,
etc.
After completing these 10 steps, we
can say that the only thing missing to
a mediator ... is the clients! For this, it is
not sufficient only to have a firm and personal connections, it is important for the
mediator to participate in public promotion actions, to make individual advertising under the MC rules on advertising, to
write / read on the internet, this is how
mediators can be searched for and manage to practice the chosen profession.
SUCCESS!
We also mention the situation when
you own a CIF for another independent
free activity, fiscal registration certificate
will change to also include the mediator
activity.
Some aspects regarding the payment
of social contributions:
a)
CAS is due only by those not
insured within social insurance systems
(public or certain professions) according
to art. 296, index 21 paragraph (2) of the
Fiscal Code;
b)
b) CASS is due by law for
each income, the monthly calculation
base for this contribution is as follows:
– Net income or gross income reduced by deductible expenses, excluding expenses representing social contributions, for self-employed or
– quota income, for independent activities imposed by quota income.
The calculation base cannot be smaller than the minimum gross salary per
country.
Similar to the income tax, contributions to health are made in advance
during the year. Thus, based on the estimated statement of income, Form 220,
or declaration of income achieved, form
200, the tax body issues a decision to
impose advance payments as health insurance contributions (form 620) which
determines the amount due in advance
and payment terms. Payment is made
quarterly in four equal installments by
the 25th of the last month of each quarter.
After the end of the fiscal year, based
on the statement of income achieved
filed by the taxpayers, the Form 200,
the tax body will set the annual obligations to the health insurance by decision
regularizing the amounts due as prepayments. This payment shall be made no
later than 60 days from the date of the
decision, and the amounts paid in excess shall be compensated or refunded
according to the Fiscal Procedure Code.
Pay attention, there will be penalties for
late payment!
■
Constantin Asofronie
Mediator
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Adaptarea legislaţiei
româneşti privind
soluţionarea litigiilor
financiar-bancare pe cale
amiabilă, prin mediere

S

emnalăm colegilor şi instituţiilor
bancare, financiare nebancare,
de leasing, autorităţilor şi unor
asociaţii privind protecţia consumatorilor reglementările legislaţiei naţionale
armonizate cu cea europeană referitoare
la modalităţile de soluţionare a litigiilor
pe cale amiabilă, în special prin mediere.
O.U.G. nr. 31 din 27.06.2012 pentru
modificarea unor acte normative în domeniul serviciilor de plată, act publicat în
Monitorul Oficial nr. 433 din 29 iunie 2012
Având în vedere necesitatea îmbunătăţirii cadrului legal privind procedurile
extrajudiciare de soluţionare a diferendelor în domeniul serviciilor
financiare, în scopul implementării în mod unitar şi
eficient la nivel naţional a
dispoziţiilor relevante cuprinse în legislaţia Uniunii
Europene, luarea acestor
măsuri în regim de urgenţă
se impune având în vedere
că neadoptarea cu celeritate a modificărilor legislative preconizate duce la
perpetuarea caracterului
neadecvat al procedurii de
soluţionare a diferendelor
în domeniul serviciilor financiare care, în prezent,
este de natură să genereze
confuzie şi incertitudine în
rândul consumatorilor cu
privire la rolul Băncii Naţionale a României, din cauza
faptului că soluţionarea
pe cale extrajudiciară a diferendelor de
către banca centrală nu se circumscrie
atribuţiilor sale de autoritate de supraveghere prudenţială a instituţiilor de credit
şi a instituţiilor de plată, ci vizează mai
curând domeniul protecţiei consumatorilor, din acelaşi motiv fiind întâmpinate
dificultăţi în soluţionarea reclamaţiilor,
existând riscuri juridice şi reputaţionale
semnificative pentru banca centrală. Din
ansamblul aspectelor menţionate rezultă consecinţa neîndeplinirii obligaţiei României, decurgând din actele legislative
ale Uniunii Europene, de a asigura proceduri extrajudiciare adecvate şi eficace de
soluţionare a litigiilor dintre utilizatorii
serviciilor de plată şi prestatorii de servicii de plată.
Art. I Articolul 179 din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009
privind serviciile de plată, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 685 din 12 octombrie 2009, aprobată
cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu
modificările şi completările ulterioare, se
modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 179 (1) Pentru soluţionarea pe
cale amiabilă a eventualelor diferende
dintre utilizatorii şi prestatorii serviciilor
de plată şi fără a se aduce atingere dreptului utilizatorilor serviciilor de plată de a
iniţia acţiuni în justiţie împotriva prestatorilor de servicii de plată care au încălcat dispoziţiile prezentei ordonanţe de
urgenţă ori dreptului acestora de a sesiza
Autoritatea Naţională pentru Protecţia
Consumatorilor, utilizatorii de servicii de
plată şi alte părţi interesate pot recurge
la procedura medierii, în temeiul prevederilor Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator,

Adapting the Romanian
legislation on settlement
banking and financial
disputes amicably through
mediation

W

e hereby inform our peers
and banking, non-banking
financial institutions, leasing
institutions, authorities and consumer
associations about the national regulations harmonized with the European legislation on how to resolve litigations amicably, in particular through mediation.
O.U.G. No. 31 of 27.06.2012 amending
certain legislative acts in the field of payment services, act published in Official
Gazette no. 433 of June 29, 2012
Given the need to improve the legal
framework for extrajudicial dispute settlement procedures in financial services, to

services, published in the Official Gazette of
Romania, Part I, no. 685 of October 12 2009,
approved with amendments by Law no.
197/2010, as amended and supplemented,
shall be amended to read as follows:
“Art 179 (1) for the amicable settlement of any disputes between the users and providers of payment services,
without bringing prejudice to the rights
of payment service users to initiate legal
proceedings against payment service
providers who violated the provisions
of this ordinance or their right to turn
to the National Authority for Consumer
Protection, payment service users and

STARS prezentă la Forumul TIAD, aprilie 2013

cu modificările şi completările ulterioare
(2) În cazul disputelor transfrontaliere,
mediatorii cooperează în mod activ cu
organismele din alte state membre care
asigură soluţionarea pe cale extrajudiciară a disputelor dintre utilizatorii serviciilor de plată şi prestatorii de servicii de
plată.”
Articolul II “Articolul 101 din Legea nr.
127/2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 437 din 22 iunie 2011, se modifică şi
va avea următorul cuprins: Articolul 101
Dispoziţiile art. 179 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010,
cu modificările şi completările ulterioare,
se aplică în mod corespunzător şi în ceea
ce priveşte procedurile extrajudiciare de
reparaţie adecvate şi eficace pentru soluţionarea diferendelor decurgând din
prezenta lege.”
■
Constantin Asofronie
Mediator

implement consistently and efficiently nationwide the relevant provisions of EU law,
such urgent measures are required having
in mind that the failure to adopt the estimated legislative changes lead to a perpetuation in the inadequacy of dispute
settlement procedure in financial services.
This is currently likely to create confusion
and uncertainty among consumers about
the role of the National Bank of Romania,
because settling disputes out of court by
the central bank does not fall under the
scope of this supervisory authority of the
credit and payment institutions, but rather concerns the consumer protection field.
This is also the reason for difficulties in
dealing with complaints and there are significant reputational and legal risks for the
central bank. Given the above mentioned,
Romania does not meet the obligation,
arising from EU legislation, to ensure adequate and effective off-court procedures
for settling disputes between payment
service users and service providers.
Article I Article 179 of Government Emergency Ordinance no. 113/2009 on payment

other interested parties may use mediation procedure under law no. 192/2006
on mediation and the mediator profession, as amended and supplemented.
(2) In cross-border disputes, mediators cooperate actively with organizations in other Member States which assure the off-court resolution of disputes
between payment service users and payment service providers.
Article II “Article 101 of Law no.
127/2011 on electronic money issuing
activity, published in the Official Gazette of Romania, Part I, no. 437 of June
22, 2011, is amended to read as follows:
Article 101 The provisions of art. 179 of
Government Emergency Ordinance no.
113/2009, approved with amendments
by Law no. 197/2010, as amended and
supplemented, shall apply accordingly
in respect to adequate and effective offcourt redress procedures for dispute settlement under the present law”.
■
Constantin Asofronie
Mediator
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Programul de certificare
„NLP Practitioner”

U

n program gandit si construit
sa ofere celor interesati, prin
studiu aprofundat, setul de
cunostinte si tehnici necesare pentru
o certificare NLP Practitioner conforma
cu standardele International Trainers
Academy of NLP, Marea Britanie. La incheierea programului, participantii vor
obtine pe baza unei testari practice a
competentelor dobandite, un certificat
semnat de John Grinder (co-fondator)
si Carmen Bostic St.Clair.
• Durata: 12 zile, livrat in 4 module de
week-end
• Program: Vineri, 18:00 – 20:30

bala in avantaj propriu;
• abilitatea de a elimina confuzia si
ambiguitatea in comunicare pentru
a inlatura influentele negative de
orice natura;
• eficienta in ceea ce fac, competenti
si increzatori in propriile resurse, in
acord deplin cu propriile nevoi, resurse si obiective

Bio trainer

Iulian Ernuţeanu: Trainer NLP si
Master Practitioner certificat de catre
John Grinder si Richard Bandler (fondatorii NLP); trainer acreditat ITA (The

“NLP Practitioner”
certification program

A

program designed and built to offer those interested,
through deep study, the set of
knowledge and techniques necessary
for a NLP Practitioner certification, in
accordance with the International Trainers Academy of NLP, Great Britain. At
the end of the program, after practical
testing of the skills acquired, participants will obtain a certificate signed by
John Grinder (co-founder) and Carmen
Bostic St.Clair.
• Duration: 12 days, delivered in 4
modules during weekends
• Program: Friday, 18:00 – 20:30

• ability to eliminate confusion and
ambiguity in communication, in
order to remove the negative influences of any kind;
• participants will become efficient
in what they do, competent and
confident in own resources, in full
accord with their needs, resources
and goals

Saturday and Sunday, 09:30 - 17:30
(with break between 113:00-14:00.)
• Location: Bucharest
• Price: 850 Euro (without VAT) + 100
Euro ITA international certification
• Participation fee may be paid in
installments, 10% discount for full
payment.

ternational Training Academy of NLP,
Great Britain); MBA holder in Heneley
Management College, Great Britain
Independent trainer and coach,
he has developed management,
coaching and soft skills programs since 2006, organizing or attending NLP
programs in Romania, the Netherlands and England; he has gained 20-year
experience in management positions
in different areas: telecommunications,
engineering, direct marketing, management consultancy, training and
coaching.
Between 2000 and 2005 he was
local project manager for Baak Management Centrum (Dutch training organization), during which he initiated
and led various educational and consultancy programs, both for Romanian
and Dutch managers. 
■

Bio trainer

Iulian Ernuţeanu: NLP Trainer and
Master Practitioner certified by John
Grinder and Richard Bandler (founders
of NLP); ITA accredited trainer (The In-

STARS prezentă la Forumul TIAD, aprilie 2013

• Sambata si Duminica, 09:30 – 17:30
(cu pauza 13:00-14:00)
• Locul de desfasurare: Bucuresti
• Pret: 850 Euro (fara TVA) + 100 Euro
certificarea internationala ITA
• Taxa de participare se poate achita
in rate; 10% reducere pentru plata
integrala

Obiectivele cursului
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Printr-o combinatie de prezentari,
demonstratii, exercitii, experiente interactive, interventii directe si precise,
participantii vor avea ocazia sa exploreze si ca urmare sa dezvolte aptitudini
remarcabile:
• flexibilitate comportamentala, dispozitie mentala deschisa si controlul propriilor stari emotionale pentru o viata cu sens;
• relatii interpersonale sanatoase cu
cei apropiati, familie, colegi, superiori ierarhici, subordonati sau clienti;
• capacitatea de a influenta cu integritate si de a crea impact pozitiv
asupra celor din jur prin utilizarea
aspectelor de comunicare non-ver-

International Training Academy of
NLP, Marea Britanie); licentiat MBA la
Heneley Management College, Marea
Britanie
Trainer independent si coach, dezvolta programe de management,
coaching si “soft skills“din 2006 si organizeaza sau participa in programe NLP
in Romania, Olanda si Anglia; a acumulat 20 de ani de experienta in pozitii de
conducere in domenii diverse: telecomunicatii, inginerie, marketing direct,
consultanta in management, training
si coaching.
Intre 2000 si 2005 a activat ca lider
local de proiect pentru de Baak Management Centrum (organizatie olandeza de training) perioada in care a initiat
si condus o varietate de proiecte educationale si de consultanta atat pentru
manageri romani cat si olandezi.  ■
Pentru detalii si inscriere
va rugam contactati:
Iulian Ernuţeanu,
tel: 0722.202.232
sau email: iulian@globtel.ro

Course objectives

Through a combination of presentations, demonstrations, exercises,
interactive experiences, direct and
precise interventions, participants will
have the opportunity to explore and
therefore develop remarkable skills:
• behavioral flexibility, open-mined
character and control of own emotions for a meaningful life;
• healthy interpersonal relationships
with loved ones, family, colleagues,
superiors, subordinates or clients;
• ability to influence with integrity
and create a positive impact on
others through the use of non-verbal aspects of communication to
own advantage;

For details and registration,
please contact:
Iulian Ernuţeanu,
phone: 0722.202.232
or email: iulian@globtel.ro
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Kaiser Bridge, Benitses, 49084, Grecia
info@corfuhotelkaiser.com • www.corfuhotelkaiser.com
Kaiser Bridge este un hotel administrat de o familie, cu
vedere magnifică la Marea Ionică. Oferă şezlonguri gratuite
pe plaja aflată la doar 10 metri, un bar-restaurant şi acces
gratuit la Wi-Fi.
Camerele
hotelului
Kaiser Bridge
au balcon
privat cu
vedere la
mare sau la
munţi şi
grădină. Toate
sunt dotate cu
aer condiţionat, seif, TV
prin satelit şi
frigider. Baia
privată
include un
uscător de păr.

Kaiser Bridge is a family-run hotel enjoying breathtaking
views of the Ionian Sea. It provides free sun beds on the
beach located just 10 metres away and offers a bar-restaurant and free Wi-Fi access.
Hotel Kaiser
Bridge rooms
have a private
balcony with
sea, or
mountain and
garden views.
Each air-conditioned room
has a safe,
satellite TV
and fridge. A
hairdryer is
available in
the bathroom.

Oaspeţii pot
începe ziua cu un mic dejun bogat tip bufet, servit pe terasa
hotelului. Seara, restaurantul serveşte delicatese locale de
casă şi un meniu special al zilei, pe care oaspeţii îl pot
savura pe terasa hotelului, cu vedere la mare.

Guests can
start their day
with a rich
buffet breakfast, served at the hotel’s terrace. In the evening,
the restaurant serves local home-cooked delicacies and a
special Menu of the Day, which guests can enjoy at the
hotel’s sea-view terrace.

Palatul Achilleon este la 1,5 km. În faţa hotelului există o
staţie de autobuz cu servicii către oraşul Corfu şi Benitses în
fiecare oră. Oraşul Corfu este la 9 km. Hotelul oferă o parcare
privată gratuită.

The Achilleon Palace is 1.5 km away. A bus stop with hourly
services to Corfu town and Benitses is situated just outside
the hotel. Corfu town is 9 km away. Private on-site parking is
possible free of charge.

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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Bruxelles - mai 2012

Bruxelles - mai 2012

Bruxelles - mai 2012

Grecia - august 2012

FMMM şi Lord Slynn of Hadley European Law Foundation -2011

Caravana Medieri

Zilele medierii Bacău - decembrie 2012

Zilele medierii Bacău - decembrie 2012

Londra - martie 2013

Londra - martie 2013

Grecia - august 2012

Grecia - august 2012

FMMM şi Lord Slynn of Hadley E

ii - Bucureşti 2011

European Law Foundation -2011

Caravana Medierii - Bucureşti 2011

Caravana Medierii - Bucureşti 2011

Caravana medierii la 1 an

Conferinţă - decembrie 2011

Conferinţă - decembrie 2011

Conferinţă - decembrie 2011

Conferinţă - decembrie 2011

Conferinta ICC Paris - februarie 2013

FMMM şi Lord Slynn of Hadley European Law Foundation -2011

Congres Sinaia 2012

Congres Sinaia 2012

medierea, tehnică şi artă » mai 2013

COLECţIA FMMM.RO

THE COLLECTION FMMM.RO

Comenzi la office@fmmm.ro
Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza.
compatibilizarii.
„GHIDUL MEDIATORULUI
Medierea este un nou orizont de “intersectie” pe care
PROFESIONIST –
lumea incepe sa il descopere, iar cartea ne ajuta sa devenim
Mediere şi conflict”
experti in selectarea informatiilor utile.
(ediţie revizuită şi
Mugur Bogdan Mitroi, avocat, mediator si formator cu
certificari din partea mai multor organizatii ADR din Europa si
adaugită)
S.U.A., detine un vast portofoliu de medieri incepand din anul
Autor: Mugur Bogdan Mitroi
2003, precum si de training in domeniul metodelor de solutio“Dorinte si nevoi, intotdeauna ierarhizate in functie de nare bazate pe nevoi/interese si in managementul conflictelor,
interesul nostru social, si anume de dorinta sau nevoia de a in design-ul solutiilor pentru diversitatea
culturala, conflictele
comunica.
Mediatorul, interactionand, genereaza si gestioneaza generationale,
necesitatea identificarii nevoilor la actorii disputelor umane. comunicare,
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
primul rand de abundenta de informatii care ne bombardeaza; office@fmmm.
daca nu suntem capabili sa identificam codul de decriptare si ro sau
valoarea adaugata reala a unei informatii, factorul liber-arbitru, www.librainsarcinat cu procesul de selectie, va face aceasta selectie intr- riaeminescu.ro
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

Comenzi la office@fmmm.ro
Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea
JavaScript-ului pentru a o vizualiza.
subject of conflict. Thus, a truly professional mediator
„THE GUIDEBOOK OF PROFES- will address the procedure in terms of a strategy that
SIONAL MEDIATOR –
analyzes conflict dynamics, but also social dynamics of
Mediation and conflict” the group, highlights the emotional component, histo(revised and enlarged
ry, identity, personal, as well as group values, ending
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
tify the need
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
ten and we speak Europe and the U.S., holds a broad portfolio of mediaso we can teach tions since 2003, as well as training in methods of resoothers to speak. We lution based on needs / interests and in conflict mancommunicate in all”. agement, in designing solutions for cultural diversity,
generational conflict, communication, best practices
A mediator is a and workplace relationships.
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
ISBN: 973-0-12892-5
indeed the media- Language: Romana
tor, understand the
Translator: Elena Necula
importance of mov- Number of pages: 176
ing towards that
Price: 35 Lei
«working alliance
platform», where
Orders: office@fmmm.ro sau http://www.librarithe «good enough» aeminescu.ro/isbn/973-0-12892-5/Paul-Randolph__
agreement becomes Medierea-O-perspectiva-psihologica-asupra-solutionfeasible” (The Rt.Hon. arii-conflictelor
■
Lord Slynn of Hadley).
„The book is what
we would call a
thriller in belletristic.

Birou de Mediator

Mădălina Calcan
Str. Delea Veche, nr. 35,
sector 2, Bucureşti
Tel.: +4 0722 239 261
Email: madalina.calcan@yahoo.com
Web: www.fmmm.ro

ediator

Birou de M

gdan
Mugur-Bo

Mitroi

,
eche, nr. 35
Str. Delea V reşti
ucu
sector 2, B
3
53 103 61
7
Tel.: +4 0
.com
h
a
y
rmi@ oo
u
g
u
m
:
il
a
Em
.fmmm.ro
Web: www

Biro

Florentinau de Mediator
Stănescu

Str. Delea V
eche, nr. 35
,
sector 2, B
ucureşti
Tel.: +4 07
45 136 63
7
Email: flore
ntina.stane
scu@info-m
Web: www
edieri.ro
.fmmm.ro

ediator

Birou de M

escu

Mihai Stăn

,
eche, nr. 35
Str. Delea V reşti
ucu
sector 2, B
8
45 175 69
7
0
Tel.: +4
m.ro,
m
fm
ffice@
o
yahoo.com
:
il
a
m
E
escu1977@
mihai.stan
.fmmm.ro
Web: www

iator

ed
de M

ru

and
x
e
l
aA
u

Biro

an

a Io
arin

M

35,
, nr.
e
h
c
Ve
elea
reşti
Str. D r 2, Bucu 84 154 hoo.com
a
9
o
sect 4 0733 diere@y
e
+
:
m
.
Tel : acord
ro
mm.
il
Ema www.fm
:
Web

Birou de Med

iator

Aura Bayhan

Str. Delea Vech
e, nr. 35,
sector 2, Bucur
eşti
Tel.: +4 0744 33
2 50
Email: abayhan@ 4
sa
Web: www.fmm batrading.ro
m.ro

tuite a biroa
r
g
ii
r
a
v
o
m
dedicat pro
profesionale
Portal web iduale si a asociatiilor e date in
urilor indiv i, constituind o baza d ADR, cat si
de mediatorat pentru profesionistii
domeniu at licul larg.
pentru pub diere
• Despre me acte birou mediator
• Modele de
ediatori
• Dictionar ratuita a birourilor de m
• Inscriere g
• Articole
• Legislatie informare gratuita
• Birouri de
• Stiri
romotion of p
e
e
r
f
o
t
d
e
of media
dedicat
s
l
a
n
t
r
io
t
o
p
ia
c
b
o
e
s
s
W
ffices and a
field both
individual oing a data base in the the wide
tors, becom fessionals but also for
for ADR pro
audience. iation
• About medoffices documentation
• Mediator
es
• Dictionary ent on mediator offic
• Free enrolm
• Articles
• Legislationmation offices
• Free infor
• News
ediere.ro
lm
a
t
r
o
.p
w
ww
lmediere.ro
a
t
r
o
p
@
e
c
offi

ISSN 2069-1378 

Website de
ilor practic dicat demonstratie si emisiu
nilor
despre met
odele ADR. TV
Website de
demonstra dicated to practical
tions and T
V shows
on ADR me
thods.
www.med
ieretv.ro
office@me
dieretv.ro

10,00 lei

