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Proiectul pilot

‐ 18 mediatori instruiți de CEDR prin metode practice de negociere
și mediere (jocuri de rol, discutarea greșelilor mediatorului și
identificarea comportamentului “corect al mediatorului” în
funcție de tipul blocajului);

‐ Instanțe la care s‐a desfășurat proiectul: Judecătoria sect.
Botanica și Judecătoria Bălți;

‐ Perioada: noiembrie 2013 – iulie 2014 (câte 2 zile de mediere pe
săptămână la fiecare instanță)
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Lecții de învățat (I):
învățăm din succese

Au facilitat accesul părților la mediere:
1. Un birou al mediatorilor în instanță;
2. Un telefon mobil unic de mediere pentru fiecare instanță la

care se putea contacta mediatorii și de pe care mediatorii
contactau părțile;

3. Distribuirea pliantelor informative și tipărirea pliantului pe
verso‐ul citației cu indicarea datelor de contact (urmează);
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Lecții de învățat (II):
învățăm din succese

Au facilitat accesul părților la mediere:
4. Consultarea de către mediator a rolului ședințelor și explicarea

avantajelor medierii părților prezente până la intrarea în ședință;
5. Asistarea mediatorului la deschiderea ședinței de judecată și

explicarea de către instanță a dreptului părților de a încheia o
tranzacție prin mediere;

6. Taxa de stat achitată la intentarea acțiunii a fost restituită de
instanță potrivit art. 29 alin. (4) a Legii cu privire la mediere și art.
89 alin. (2) CPC prin Încheiere judecătorească de aprobare a
acordului de împăcare, încetare a procesului și restituire a taxei de
stat.
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Lecții de învățat:
despre un caz mediat

1. Contactul cu părțile a fost posibil grație revenirii prin apel la un număr de
telefon ratat (la telefonul mediatorului s‐a sunat în urma primirii pliantului
pe verso‐ul citației);

2. S‐a clarificat telefonic cu ambele părți dacă sunt de acord să vină la o ședință
de informare despre mediere și eventual să participe la o mediere
confidențială și gratuită;

3. În urma ședinței de informare s‐a acceptat medierea într‐un caz comercial
de încasare a unei sume datorate (inclusiv dobânzi legale și penalități
substanțiale) pentru lucrări de construcție și montare a apeductului;

4. Medierea s‐a finalizat în aceeași zi;
5. S‐a convenit asupra achitării eșalonate a datoriei contractuale potrivit unui

grafic agreat, cu renunțarea la dobânzi și penalități, dar cu posibilitatea
executării silite integrale în caz de întârziere a plății;

6. Mediatorul a asistat părțile la perfectarea acordului de mediere (la solicitare)
și a fost informat de părți despre aprobarea acordului de către instanță și
restituirea taxei de stat.
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Lecții de învățat:
a face față provocărilor

1. A promova mai intens medierea inclusiv prin TV și surse internet,
inclusiv la faza prejudiciară;

2. A explica și consilierilor juridici și avocaților posibilitatea de a beneficia
de pe urma medierii (inclusiv când există riscuri de a pierde dosarul sau
când prin mediere se asigură clientului o soluție mai rapidă și executorie
– în cazul aprobării de instanță, de a restitui taxa de achitată de client);

3. A răspunde eficient comportamentului de rezistență și opunere a
părților prin recunoașterea emoțiilor provocate de litigiu și înlăturarea
blocajelor de comunicare, inclusiv prin analiza și descoperirea nevoilor
reale ale părților și nu doar ascultarea declarațiilor formale;

4. A analiza oportunitatea păstrării unor relații viitoare ale părților după
consumarea conflictului și posibilele inconveniențe provocate de litigiu
(stoparea construcției, riscul de insolvabilitate, riscul de încălcare a unor
obligații față de alți parteneri de afaceri).
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