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      Dragi Prieteni,  
 

       Vă prezint al treilea număr al 
buletinului nostru informativ.  
       Luna aprilie a fost plină de 
evenimente, principalele dintre care vor 
fi menționate în continuare. 
      Realizări remarcabile reprezintă 
demararea lucrului asupra Strategiei de 
Promovare a Medierii și a Planului de 
acțiuni pentru implementarea Strategiei 

și elaborarea unui spot publicitar destinat medierii.  
     Atestarea mediatorilor reprezintă o altă preocupare esențială a 
Consiliului de Mediere. Ne bucurăm de interesul viitorilor mediatori. 
Pe data de 29 aprilie au participat la examenul de atestare în jur de 
180 de candidați.  
 
Tatiana CIAGLIC 
Președintele Consiliului de Mediere 
 
 
 
 
 
 
 

Strategia de Promovare a Medierii  
- în ajutorul eficientizării efortului 
de promovare a medierii! 

Atestarea mediatorilor. 
Cum a fost. 

Medierea a ajuns în  
“Spațiul Public”! Emisiune 
radio despre mediere. 

Cuprins 

Oră publică specială 
destinată promovării 
medierii și lansarea 
Culegerii de acte 
normative privind 
medierea! 
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Acest buletin este elaborat de 
Președintele  Consiliului de 
Mediere în colaborare cu 
Centrul de Promovare a 
Medierii ProMediere 
tel/fax +373 22 260655 
mob. +373 68199443 
e-mail promediere@mail.md 
 

Varianta  electronică a 
buletinului informativ  poate        
fi descărcată de pe blogul 
www.promediere.wordpress.co
m 
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Eforturi comune pentru a 
face medierea în cauze 
penale cu implicarea 
minorilor mai accesibilă. 

Parajuriștii află mai multe 
despre mediere! 
Viitorii psihologi află 
despre perspectivele 
medierii! 
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“Vivamus porta 
est sed est.” 

   

Pe data de 29 aprile a avut loc examenul de atestare a mediatorilor. 
La acesta au participat în jur de 180 de candidați. Reiterez că pentru a 
deveni mediator candidatul urmează să satisfacă cumulativ următoarele 
condiții: 

ü capacitate deplină de exerciţiu; 
ü lipsa antecedentelor penale; 
ü absolvirea cursurilor de pregătire iniţială a mediatorilor; 
ü atestarea la către Consiliul de Mediere. 

 Examenul a fost organizat la Academia de Administrare Publică de 
pe lîngă Președintele Republicii Moldova unde au fost oferite condițiile 
necesare pentru examinarea concomitentă a unui număr așa mare de 
candidați.  

După urmarea tuturor procedurilor de rigoare și verificarea 
contestărilor viitorii mediatori urmează să primească atestatele de 
mediator. 

Mai multe informații la acest subiect puteți găsi pe site-ul 
Consiliului de Mediere – www.mediere.gov.md  

Atestarea Mediatorilor. Cum a fost. 

Medierea a 
ajuns în “Spațiul 
public”! 
Emisiune radio 
despre mediere. 

Pentru a face medierea să ajungă la urechile oamenilor am 
apelat la undele radio. O deosebită deschidere am gasit la 
Teleradio Moldova unde pe data de 2 mai am avut excepționala 
ocazie să fim în emise directă în cadrul emisiunii “Spațiul 
public”.  

La emisiune au participat Dra.Tatiana Ciaglic, Președintele 
Consiliului de Mediere, Dna Elena Damaschin, Președintele 
Centrului de Promovare a Medierii ProMediere, Dnul Victor 
Cojocari, mediator și Dna Oxana Ivanov, avocat/mediator, 
cofondatori al Centrului. 

Subiectele abordate au ținut de organizarea profesiei de 
mediator, conținutul serviciilor de mediere și modul în care 
aceste servicii pot ajuta oamenii. De asemenea au fost discutate 
acțiunile reale ale statului și corpului de mediatori petnru 
promovarea medierii dar și schițate punctele de reper pentru 
viitoarele acțiuni. 

Apelurile telefonice recepționate au găsit răspunsuri, fapt ce 
dovedește că societatea ar avea interes față de această nouă 
instituție iar lipsa de informații este o cauză majoră a stagnării 
medierii. Prin urmare, Centrul ProMediere are mult de lucru! 

Emisiunea radiofonică poate fi accesată la link-ul de mai jos 
http://www.trm.md/ro/spatiul-public/spatiul-public-din-2-mai-

2014/ 
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     Justiţia juvenilă mereu reprezenta un subiect sensibil dar şi 
important pentru asigurarea unei justiţii echitabile şi eficiente în 
privinţa delicvenţilor minori. În acest sens Institutul de Reforme 
Penale de mai mulţi ani implementează cu suportul UNICEF 
Moldova  Proiectul „O mai bună protecţie şi suport pentru copii din 
sistemul de justiţie. Dejudicializarea cauzelor penale în care sunt 
implicaţi copii” (Proiect) implementat de către Institutul de 
Reforme Penale. 

     Însă, în ultimul timp, s-a depistat lipsa mediatorilor într-un şir de 
raioane şi, prin urmare, realizarea Proiectului în aceste raioane 
stagna. Institutul de Reforme Penale s-a adresat la Consiliul de 
Mediere pentru identificarea unei soluţii în acest sens. 

    În urma dezbaterilor a fost identificată posibilitatea pregătirii 
iniţiale în calitate de mediatori (cu accent pe medierea cauzelor 
penale cu implicarea minorilor) a unui grup de 20 de persoane din 
diferite raioane ale Moldovei. Studiile acestora vor fi achitate din 
contul Consiliului de Mediere/Ministerului Justiţiei, iar candidaţii 
vor semna un angajament privind implicarea în proiectul 
implementat de Institutul de Reforme Penale. Această soluţie va 
permite utilizarea eficientă a mijloacelor bugetare dar şi va asigura 
durabilitatea investiţiei. Un aspect important este şi faptul că în 
cadrul Proiectului mediatorii vor fi încurajaţi să aplice serviciile de 
mediere plătite din contul statului, fapt care va stimula interesul şi 
va facilita implementarea medierii în raioane. 

      Astfel, viitorii mediatori sunt instruiţi la Academia de 
Administrare Publică în perioada mai 2014 iar începînd cu iulie 
2014 vor lucra în teritoriu în calitate de mediatori în cadrul 
Proiectului  „O mai bună protecţie şi suport pentru copii din 
sistemul de justiţie. Dejudicializarea cauzelor penale în care sunt 
implicaţi copii”. 

Eforturi comune 
pentru a face 
medierea în 
cauze penale cu 
implicarea 
minorilor mai 
accesibilă 
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Oră publică specială destinată promovării medierii 
și lansarea Culegerii de acte normative privind 
medierea! 

 

     Deja este binecunoscut faptul că în fiecare lună organizăm la Biblioteca Publică de Drept o oră publică 
destinată medierii, însă în luna mai am avut o ocazie cu totul deosebită de a vorbi despre mediere – 
Săpămîna ușilor deschise la Biblioteca Publică de Drept.  

Nu am putut rata posibilitatea de a mulțumi gazdei pentru constanta receptivitate și parteneriat în 
implementarea Proiectului Centrului de Promovare a Medierii – Seria de ore publice destinate medierii și 
am venit cu o lansare deosebtă – Culegerea de acte normative destinate medierii. Această Culegere este o 
realizare semnificativă a Centrului de Promovare a Medierii ProMediere și este destinată profesioniștilor în 
contact cu persoanele în conflict – avocaților, judecătorilor, procurorilor, ofițerilor de urmărire penală, 
juriștilor, studenților dar și mediatorilor, cursanților care urmează cursuri de pregătire inițială în mediere – 
tuturor persoanelor care doresc să aibă la îndemînă actele normative relevante privind organizarea și 
funcționarea medierii, statutul mediatorului, etc.  

Culegerea conține următoarele acte normative: 
1. Legea cu privire la mediere; 
2. Codul deontologic al mediatorului; 
3. Regulamentul Consiliului de Mediere; 
4. Standarde și program-cadru pentru pregătirea inițială a 

mediatorilor;Error! Bookmark not defined. 
5. Regulamentul de atestare a mediatorilor; 
6. Regulamentul cu privire la înregistrarea birourilor mediatorilor.  

O caracteristică deosebită reprezintă faptul că actele aprobate de 
Consiliul de Mediere au fost actualizate potrivit ultimelor modificări, fapt 
ce face utilizarea acestuia facilă și elimină necesitatea verificărilor 
suplimentare. 

Ora publică a fost moderată de Dna. Elena Damaschin, Președintele Centrului de Promovare a Medierii 
ProMediere, prezentarea a fost realizată de Dra. Tatiana Ciaglic, Președinte al Consiliului de Mediere. La 
oră au mai participat membrii Centrului – Dnul. Victor Cojocari și Dra.Diana Bîtcă. 

La finalul orei publice a fost difuzat spotul social elaborat de Centru privind beneficiile medierii. 

Seria de ore publice 
continuă.   În fiecare lună la 
Biblioteca Publică de Drept este 
desfăşurată o oră publică destinată 
medierii.   Participarea este 
gratuită.   Pentru a aplica urmăriţi 
anunţurile publicate pe blogul 

www.promediere.wordpress.com  
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        Pe data de 6 mai la invitația Fundației Soros-Moldova 
Președintele Consiliului de Mediere a ținut o prezentare 
despre mediere pentru rețeaua de parajuriști. 

Parajurștii s-au arătat interesați de mediere și au solicitat 
o astfel de instruire specializată pentru a afla mai multe 
despre serviciile de mediere, statutul mediatorului dar și 
perspectivele medierii. 

Atmosfera la prezentare a fost interactivă, parajuriștii au 
adresat multe întrebări privind procesul de mediere aducînd 
exemple din viața reală, cu care lucrează în calitate de 
parajuriști. Cu siguranță, timpul oferit nu a putut acoperi 
toate ariile de interes, dar considerăm că vom mai avea 
ocazii de acest gen. 

Dra. Ciaglic a îndemnat parajuriștii să perfecționeze 
cunoștințele și abilitățile de mediere deoarece medierea 
poate ajuta oamenii din comunitate să trăiască în pace și să 
depășeacă  conflictele. 

Parajuriștii află mai 
mult despe mediere! 

Viitorii psihologi află despre 
perspectivele medierii! 

      La invitația Universității de Stat din Moldova, Centrul de Promovare a 
Medierii a organizat o oră publică specială pentru studenții și masteranzii 
Facultății de Psihologie de la Universitatea de Stat.  

Studenții s-au arătat interesați de perspectivele medierii și eventual ale 
profesării medierii. Dar fiind faptul că medierea presupune o pregătire 
spcială, inclusiv cunoștințe în domeniul psihologic – psihologii sunt 
bineveniți să adere la corpul de mediatori. Dra. Ciaglic, Președintele 
Consiliului de Mediere, care a acceptat invitația de a vorbi la această oră 
publică, a reiterat necesitatea conștientizării efortului care va fi solicitat de 
la viitorul mediator pentru a avea succes. Dat fiind faptul că medierea nu 
este  încă suficient cunoscută de potențialii beneficiari ai serviciilor de 
mediere, mediatorii mai au și rolul de promotori ai serviciilor sale de 
mediere. 

Precum la toate orele publice organizate de Centrul de 
Promovare a Medierii ProMediere, atmosfera a fost una 
deschisă și interactivă. Aspectul practico-aplicativ al 
întrebărilor a bucurat organizatorii și vorbitorii și a 
demonstrat un interes real față de instituția medierii și 
serviciile de mediere. 

Participanții au fost invitați să afle mai multe despre 
mediere pe resursele electronice – site-ul Consiliului de 
Mediere www.mediere.gov.md  și blogul Centrului  
ProMediere www.promediere.wordpress.com  La eveniment 
a fost difuzat spotul social privind avantajele medierii și  
diseminate pliante informative elaborate de Centrul de 
Promovare a Medierii ProMediere. 

 


