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      Dragi Prieteni,  
 

       Vă prezint al doilea număr al buletinului 
nostru informativ. La răscruce de ani cel mai 
mare cadou a fost Prima Adunare Națională a 
Mediatorilor din Republica Moldova. Acest 
eveniment a reunit mediatorii și a făcut posibilă 

stabilirea unui dialog cu corpul de mediatori, consolidarea unui spirit 
participativ al mediatorilor dar și crearea unei punți între Consiliul de 
Mediere și corpul de mediatori.  
      Participarea la Ziua Europeană a Medierii celebrată în Suceava a 
oferit o posibilitate exclusivă de a stabili relații cu corpul de 
mediatori din România. 
      Acum suntem martorii unei etape de cotitură în evoluția medierii, 
un aspect important este elaborarea noului proiect de lege cu privire 
la mediere și a Strategiei de Promovare a Medierii. Astfel, corpul de 
mediatori va aduce o contribuție importantă la consolidarea medierii. 

 
Tatiana CIAGLIC,  
Președinte al Consiliului de Mediere 

Prima Adunare Națională a 
Mediatorilor – start pentrru 
consolidarea comunicării 
mediatorilor! 

Prima Adunare Națională a 
Mediatorilor – o nouă 
etapă în dezvoltarea 
medierii. 
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Ziua Europeană a Medierii 
celebrată la Suceava. 

Seria de ore publice 
destinată medierii continuă. 

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.com 
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Noul proiect al Legii cu 
privire la mediere în 
atenția mediatorilor. 
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Biblioteca Medierii la 
dispoziția tuturor. 

Funcționarii publici află 
mai multe despre mediere. 

Este timpul medierii! 
Calendar pentru 
promovarea medierii. 
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“Vivamus porta 
est sed est.” 

Prima Adunare Națională a 
Mediatorilor – o nouă etapă în 
dezvoltarea medierii. 

   

 

     Pe data de 28.12.2013, la 
inițiativa Președintelui Consiliului 
de Mediere, cu susținerea 
Centrului de Promovare a Medierii 
ProMediere și a Centrul de 
Mediere și Drept, la Universitatea 
de Studii Europene, a avut loc 
Prima Adunare Națională a 
Mediatorilor. 

 

      Scopul acestei reuniuri era 
stabilirea legăturii cu mediatorii, 
prezentarea informației referitoare 
la promovarea medierii anul 
curent, proiectele în derulare, 
expunerea succintă a aspectelor 
referitoare la gestionarea activității 
de mediere, lansarea oficială a 
site-ului Consiliului de Mediere, 
etc. (informanția poate fi 
vizualizată aici). Considerăm că 
aceste Adunări vor deveni 
tradiționale și vor fi organizate la 
finele anului pentru a prezenta 
rezultatele activităților de 
promovare a medierii dar și a 
stabili obiectivelor pentru anul 
viitor. 

     La eveniment au participat 
reprezentanții Ministerului Justiției 
- Vladislav Cîrlan, Şef al Direcţiei 
Profesii şi Servicii Juridice şi 
Diana Cucer, Consultant în 
Direcţia elaborare a actelor 
normative, membrii Consiliului de 
Mediere, ong-iști. 

 

 

 

 Adunarea a durat în jur de 
două ore. Mediatorii au manifestat 
un interes viu față de activitățile 
Consiliului de Mediere și 
proiectele privind medierea 
desfășurate în țară. 

Un moment important a fost 
prezentarea noului proiect de Lege 
cu privire la mediere. Mediatorii 
au fost invitați să prezinte opiniile 
sale elaboratorilor. Pe data de 2 
ianuarie la Ministerul Justiției la 
orele 17.30 va avea loc o ședință 
de lucru privind proiectul de lege 
iar mediatorii doritori sunt invitați 
să vină și să se expună la subiectul 
specificat. 

 

 

 

În final, au urmat 
prezentările Centrului de 
Promovare a Medierii 
ProMediere care au îndemnat 
mediatorii să se alăture releței 
de mediatori ProMediere pentru 
a beneficia de susținere în 
vederea promovării serviciilor 
sale de mediere, instruire 
specializată și consultare, 
activități de networking, etc. 

Centrul de Mediere și Drept 
în prezentarea sa a îndemnat 
mediatorii să se alăture 
Centrului, să beneficieze de 
instruiri, etc. 

În final mediatorii s-au arătat 
mulțumiți de eveniment și au 
menționat importanța unor 
astfel de reuniuni. Discuțiile 
publice și relațiile de colaborare 
ale Consiliului de Mediere și 
societății civile, mediatorilor 
sunt firești și necesare într-o 
societate democrată. 
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Acum asistăm la o etapă de cotitură în evoluția medierii – 
elaborarea unui nou proiect de Lege cu privire la mediere.  

Proiectul își propune mai multe optimizări referitoare la 
instituția medierii menite să faciliteze activitatea mediatorilor și să 
asigure o dezvoltare durabilă a mediatorilor.  

Descrierea proiectului de lege poate fi accesată aici 

Discuțiile publice au fost interesante și s-au axat în mare 
parte pe consolidarea și diversificarea formelor de exercitare a 
activității de mediator, statutul mediatorilor, componența și 
atribuțiile Consiliului de Mediere, facilitarea accesului la 
serviciile de mediere, condițiile de accedere în profesia de 
mediator, etc. 

Acum proiectul este la etapa de definitivare și urmează a fi 
transmis la Guvern. 

Noul proiect al 
Legii cu privire 
la mediere în 
atenția 
mediatorilor 

    Promovarea  medierii reprezintă o preocupare majoră a 
Consiliului de Mediere însă este cert faptul că promovarea 
publică necesită un plan strategic bazat pe realitățile de sistem 
dar și particularitățile grupului țintă. Prin urmare, se impune 
necesitatea obiectivă a elaborării unei Strategii de promovare a 
medierii și a unui plan de implementare a acesteia pentru anii 
2014-2016. 

    Strategia de promovare a medierii va fi realizată de 
profesioniști în PR care vor realiza interviuri cu membrii 
Consiliului de Mediere și reprezentanți ai grupurilor țintă – 
judecători, procurori, avocați, mediatori, reprezentanți ai ONG-
urilor în contact cu persoanele în conflict, etc. Ulterior aceste 
date vor fi analizate spre identificarea celor mai bune și 
eficiente mijloace  și metode de promovare a medierii la nivel 
național 

    Strategia urmează a fi elaborată în căteva luni și va fi 
implementată pe parcursul anilor 2014-2016. Aceasta va 
raționaliza investițiile bugetare în popularizarea medierii iar 
indicatorii de performanță vor arăta progresul real.

Strategia de  
promovare a 
medierii în 
proces de 
elaborare 
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Pliant informativ despre mediere 

Pliantul 
informativ 
este diseminat 
public.  

Pliantul informativ este 
destinat informării 
publicului larg și a 
potențialilor beneficiari 
ai serviciilor despre 
mediere. Acesta este al 
doilea pliant elaborat 
de Centrul de 
promovare a medierii 
ProMediere. 
Ambele pliante pot fi 
descărcate de pe blogul 
www.promediere.word
press.com  
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        Centrul de Promovare a Medierii ProMediere va avea o 
culegere de materiale despre mediere cu mai multe titluri de 
carte şi reviste de specialitate din Moldova şi România. 
Aceasta realizare este posibilă cu susţinerea partenerilor 
noşti şi comunităţii de mediatori din țară și de peste hotare. 
O parte a materialelor sunt în format electonic alta pe 
support hîrtie. Registrul titlurilor de carte şi modul în care 
vor putea fi accesate de doritori va fi publicat pe blogul 
nostru în scurt timp. 

Considerăm că este important de a disemina cît mai larg 
cunoştinţele despre mediere pentru ca cît mai mulţi oameni 
să aibă acces la informaţii generale despre mediere. Alt 
obiectiv este oferirea accesului mediatorilor, profesioniştilor 
din sectorul justiţiei şi tuturor celor interesaţi la informaţii 
specializate, experienţe pozitive, analize şi alte date care le-
ar ajuta să înțeleagă medierea și să beneficieze de avantajele 
acesteia.  

Biblioteca Medierii 
la dispoziția tuturor! 

Funcționarii publici află mai 
multe despre mediere 

      Medierea este o instituție relativ nouă în Republica Moldova și un scop 
important la moment reprezintă diseminarea informației despre mediere. Astfel, 
funcționarii publici sunt un grup țintă relevant în acest sens. 

���   Prim urmare începînd cu anul curent, cu sprijinul Cancelariei de Stat și 
Academiei de Administrare Publică, la propunerea Președintelui Consiliului de 
Mediere, în cadrul Programului de instruire a personalului cu funcții de conducere 
din cadrul autorităților administrației publice “Dezvoltarea abilităților 
manageriale” este inclus subiectul “Medierea/soluționarea conflictelor prin 
mediere”. 

���În cadrul orelor de insturire, funcționarii publici află despre conceptul de 
mediere, cadrul normativ privind medierea, beneficiile și perspectivele medierii, 
statutul și pregătirea mediatorilor. De asemenea este prezentat un spot social și 
pliante informative elaborate de Centrul de Promovare a Medierii ProMediere. 

Este timpul medierii! Calendarul 
medierii pentru promovarea medierii. 

      Echipa Centrului de Promovare a Medierii ProMediere a lansat Calendarul 
Medierii pentru toți cei care cred și susțin medierea în Moldova. Calendarul poate 
fi descărcat de pe blogul www.promediere.wordpress.com la următorul link.  

 

 



 6 lorem  ipsum :: [Date] 

 Ziua europeană a 
medierii celebrată la 
Suceava 

        Pe data de 21-22 ianuarie la Universitatea 
„Ştefan cel Mare”, Suceava a fost desfășurată Ziua 
Europeană a Medierii. La invitația Președintelui 
Asociaţiei mediatorilor din Bucovina, Dlui Vasile 
Vargan, Președintele Consiliului de Mediere, 
Dra.Tatiana Ciaglic și Președintele Centrului de 
Promovare a Medierii ProMediere Dna Elena 
Damaschin au participat la eveniment. 

        La eveniment participanții din Republica 
Moldova au comunicat despre medierea din 
Moldova, evoluția instituției, provocările și 
succesele din sector precum și perspectivele 
dezvoltării medierii, realizările majore din ultimul 
timp. 

       Președintele Consiliului de Mediere a vorbit 
despre eforturile depuse de Consiliul de Mediere și 
Ministerul Justiției din Republica Moldova pentru a 
implementa medierea și a facilita accesul populației 
la serviciile de mediere. Totodată, a remarcat 
relevanța experienței române, care, este valoroasă și 
utilă pentru identificarea unor căi reale și eficiente 
de promovare a medierii. În acest sens a fost 
menționată raționalitatea unei Strategii de 
promovare a medierii și a unui Plan de 
implementare a acesteia.  

În cadrul evenimentului a avut loc semnarea 
unui Acord de colaborare între Acociația 
Mediatorilor din Bucovina și Centrul de Promovare 
a Medierii ProMediere. Președinții ambelor instituții 
– Dnul Vasile Vargan și Dna Elena Damaschin au 
menționat importanța stabilirii unui dialog și 
interacțiuni constructive pe sectorul promovării 
medierii, experiența relevantă și potențialul 
acumulat poate fi valorificat mai bine prin 
conjugarea eforturilor. Printre domeniile de 
colaborare principale se numără organizarea în 
comun a diverselor activități informativ-instructive, 
schimb de experiență și bune practice, etc. 

 

         Un alt aspect reprezintă consolidarea corpului 
de mediatori pentru asigurarea unor servicii de 
mediere calitative beneficiarilor. Anul 2013 a fost 
bogat în evenimente destinate promovării medierii. 
Prin urmare, mediatorii din România au prezentat 
interes față de perspectivele medierii din Moldova, 
au intervenit cu sugestii și propuneri, precum și au 
apreciat inițiativele din sector. 
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Începînd cu luna noiembrie 2013, la 
iniţiativa Preşedintelui Consiliului de Mediere, 
cu susţinerea Centrului de Promovare  a 
Medierii ProMediere,  se desfăşoară seria de ore 
publice destinate medierii. Aceste ore publice 
sunt organizate la Biblioteca Publică de Drept şi 
sunt deschise spre participare tuturor celor 
interesaţi de mediere şi perspectivele 
acesteia.  În cadrul orelor publice sunt 
diseminate pliante informative despre mediere 
iar la final participanţii primesc un Certificat de 
participare la ora publică. 

���Fiecare oră publică este prilejuită unei noi 
realizări a Centrului de Promovare a Medierii 
ProMediere, cum ar fi – lansarea primului 
buletin informativ despre mediere ”Medierea în 
Moldova”, lansarea noilor pliante informative (1 
şi 2), prezentarea spotului social privind 
avantajele medierii, calendarului, etc. 

���În cadrul seriei de ore publice au participat 
pînă la momentul de față în jur de 140 de 
persoane. Participanţii s-au arătat interesaţi de 
instituţia medierii, au expus mai multe sugestii 
şi au adresat diverse întrebări legate de procesul 
de mediere, documentarea acestuia, 
perspectivele profesiei de mediator, etc. 

���În cadrul orelor publice se stabilesc legături 
şi se realizează un schimb de informaţii 
referitoare la subiectul propus. Atmosfera 
interactivă creează un cadru benefic pentru 
discuţii. 

���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 

Seria de ore publice destinate medierii continuă! 


