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RAPORT DE ACTIVITATE
(partea narativi)

al Consiliului de Mediere pentru anul2019

Consiliul de mediere este un organ colegial, cu statut de persoand juridicd de drept public, instituit in

condiliile Legii nr.l3 712015 cu privire la riediere, pentru implementarea politicilor in domeniul medierii'

in2;lg,consiliul de Mediere, prin repre zentan\iis6i, a desftqurat un qir de activitali de promovare a medierii

qi de susfinere a intereselor profesiei de mediator, asigurdnd un flux decizional constant qi eficient'

Activitatea consiliului de Mediere s-a focusat pe urmdtoarele obiective, fiind inregistrate rezultatele

pr ezentate sub secvent ace stora :

A. Promovarea medierii extrajudiciare qi a intereselor profesiei de mediator:

potrivit art. l0 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 137 din03.07.2015 cu privire la mediere, consiliul de Mediere

promoveazd medierea ca modalitate de solulionore alternativd a litigiilor. in acest sens consiliul a reuqit sd

r ealizeze urmdto arele evenimente :

1) Cu prilejul Zilei Nafionale a Mediatorului stabilitd prin Hotdrirea consiliului de mediere nr' 30 din

24.04.201g,1a data de 20.02.201 9 a avut loc ziuauqilor Deschise la sediul consiliului de Mediere' in cadrul

acestui eveniment, toli doritorii au fost Republica Moldova'

procedura de mediere 9i activitatea Cons materiale informative

despre mediere, ca metodl alternativd participat: mediatori'

avocafi, notari, studenli de la facultdlile

2) promovarea profesiei de mediator a fost rearizatdqi prin publicarea unui articol cu titlul: ,,Mediatorii -

aiternativa judecdtorilor". Articolul a aparut in presd la data de 20'02' 2019 ' Mod de accesare:

ilor/

3) Un Acord de colaborare dintre Consiliul de Medi

data de 17 apilie 2019. Semnarea Acordului are

expertizelor reciproce pentru imbundtdlirea practicii

medierii penale, Ei aplicarea celor mai bune perform

legale care reglementeazdprocesul de mediere penal6'

diere. Ev

mediere, aspecte legale qi exemple de mediere a Grupul !
comunitateu Ufru, -ediatori, reprezenlan\i ai C Mediere'

indirecli - studenli de la 7 Faculiaf ale ULIM, profesori gi personalul de sprijin al Universitafii. Impactul

evenimentului au fost prezentate intr-un articol cu titlul ,,Dezvoltarea culturii medierii prin formate

informalionale,,, careva fi publicat in culegerile confelnlei Etiinlifice internalionale, Facultatea $tiinfe

Slciale'gi ale Educafiei, ULIM din 5-6 decembrie,2019'

5) Au fost distribuite materiale promofionale (pliante,broquri) despre mediere in cadrul celebrdrii Zilei

Europei in GradinS Publica ,,$tefan cel Mare Ei Sf6nt" la data de 1 1 mai 2019 '



6) La data de 03 septembrie 2019 a fost semnat Acordul de colaborare dintre Departamentul drept

procedural al Facultalii de drept a Universitdlii de Stat din Moldova qi Consiliul de mediere. in vederea

implementdrii obiectivelor acordului au fost realizate acliuni cu un impact semnifrcativ asupra aplicdrii

medierii ca metodd de solufionarea a conflictelor civile gi penale: Conferinfa Nalionald cu Participare

Internalionald "Medierea - abordare integrativd a conflictelor", 15-16 octombrie 2019,2 mese rotunde qi I
curs de instruire pentru mediatori.

Menfiondm c6, datoritd eforturilor comune ale Departamentului drept procedural Ei Consiliului de Mediere

la Facultatea de drept USM a fost introdusd in planul de invdldmAnt pentrul anul II ciclul I (licenfd)

disciplina "Solu{ionarea conflictelor prin mediere".

7) A fost realizatd Conferinfa Nafionali cu Participare Interna{ionali, qtiin{ifico-practic[, cu

genericul ,rMedierea abordare integrativl a conflictului", 15-16 octombrie 2019. Partenerii

Consiliului de mediere in organizarea qi desftEurarea lucrdrilor Conferinlei: USM, USAID, BERD gi

IDLO. La lucrdrile Conferinfei au participat peste 200 de persoane: mediatori din Republica Moldova qi

din alte ldri cdt gi reprezentanli ai altor profesii (avocafi, judecdtori, notari, psihologi, asistenfi sociali, etc.)

gi studenfi.

in cadrul Conferinfei au fost orgarizate mai multe ateliere tematice, moderate de mediatori cu experienfd,

formatori in mediere, parteneri:

a) Atelierul ,,Medierealitigiilor civile". in atelier au fost prezentate aspecte teoretico-practice ale medierii
diferitor categorii de cauze: civile, familiale, de munc6, locative, etc., fiind reliefate etapele procesului de

mediere, modalitatea de executare a tranzacliei, fiind examinate gi actele caracteristice procesului de

mediere;

b) Atelierul ,,Medierea comerciald". AteIierul afost adaptat Eiorgarizat insesiuni de grup interactive cu
referire la medierea comerciald, introducerea qi simularea caztxilor reale, scenarii de joc cu roluri. In atelier
a fost organizatl simularea unei mediei,la care au avut posibilitatea sd asiste participanfii la Conferintd.
Demonstralia medierii a fost inregistratd qi este accesibild spre vizionare publicului pe youtube.com qi pe

site-ul Consiliului de mediere;

c) Atelierul ,,Medierea tntre mai multe grupuri. Metodologia IMMCO". in cadrul atelierului au fost
prezentatd metodologia IMMCO: medierea interculturald dintre mai multe pd4i, comunitaf gi organizalii.
Participanfii au discutat despre complexitatea cazurilor de conflict intre mai multe pdrli/grupuri, despre
pagii IMMCO exersali intr-o simulare;

d)Atetierul ,,Medierea in cauze penale". in cadrul atelierului au fost discutate deficienlele in aplicarea
medierii in cavze penale qi analizate situalii de caz din Republicii Moldova. Workshop-ul s-a incheiat cu
elaborarea propunerilor de imbundtdfire a cadrului legal gi a practicii in domeniul medierii penale;

e)Atelierul ,,Medierea, intre eficienld ;i ineficienfd, succes ;i e;ec". La lucrdrile atelierului a fost evidenfiat ca
succesul medierii depinde in mare.parte de abilitdlile mediatorului: abilitatea mediatorului de a identifica
interesele gi nevoile pdrfilor aflate in conflict qi capacitatea mediatorului de a gestiona cu emoliile
participanfilor la proces.

8) A fost desfbgurati $coala de Toamni ,,Tinerii juriqti implicafi in solu{ionarea litigiilor de mediu",.
Activitatea a avut loc la data de 29-30 noiembrie 2019 cu participareaa22 studenfi ai Clinicii Juridice a
USM. $coala de toamnd a fost organizatd, cu suportul AO Eco Contact ;i Consiliul de Mediere din
Republica Moldova. in cadrul $colii a fost abordat un domeniu nou pentru Republica Moldova - medierea
litigiilor ecologice.



9) A fost organizat un seminar de instruire continul in domeniul protecfiei datelor cu caracter
personal. Activitatea a fost realizatd la data de 12 decembrie 2019 de cdtre Consiliul de Mediere in
parteneriat cu Departamentul Drept procedural al Universitdlii de Stat din Moldova qi Centrul Nalional
pentru Proteclia Datelor cu Caracter Personal. Mediatorii au beneficiat informalia privind respectarea

corectd a cadrului legislativ privind prelucrarea datelor cu caracter personal in activitate profesionald de

mediator.

10) A fost sernnat Protocolul de colaborare dintre Consiliul de Mediere gi Uniunea
Administratorilor Autorizafi din Moldova. Semnarea protocolului de colaborare, la data de 14

decembrie 2019, are drept scop promovarea gi dezvoltarea cooperdrii reciproce. Conform prevederilor

Protocolului, pdrfile vor organiza gi desftEura activitdli gi evenimente comune gi vor identifica solulii
pentru imbundtdlirea dispoziliilor legale care reglementeazd, activitatea profesiilor de mediator qi

administrator autorizat.

11) Pe pagina web oficiali a Consiliului de Mediere, au fost publicate mai multe informalii in vederea

mediatizdrii activitdlii Consiliului gi promovdrii medierii. Pagina web a Consiliului este menlinutd
incepdnd cu anul 2013. Consiliul plaseazd informalii privind activitdlile realizate sau alt[ informa{ie
relevantd gi pe pagina Facebook.

12) in cadrul campaniei de promovare a medierii desfrEurate in cadrul Proiectului "Moldova - Medierea
Comerciald (Faza III)" cu sprijinul financiar al partenerilor de dezvoltare: European Bank for
Reconstruction and Development, UK Aid gi Ambasadei Marii Britaniei la Chigindu a fost filmat qi

publicat pe YouTube un spot publicitar de duratd de 4,43 de minute ,,Ce este medierea?"

13) in scopul promovdrii medierii extrajudici are, a intereselor profesiei de mediator gi a colabordrii
Consiliului de mediere cu partenerii acestuia au fost desfbgurate int6lniri qi mese rotunde cu Organiza[ia
Internafionald de Dezvoltare a Dreptului (IDLO), Banca Europeand de Dezvoltare gi Reconstruclii
(BERD), Camera de Comer! qi industrie, Millenium DPI Partners.

14) intru capacitarea Consiliului de Mediere, pe parcursul anului 2019, membrii Consiliului au
participat la instruiri, cursuri de formare continud (exempl: Svetlana Haraz a participat la un workshop
internalional Ei la o masd rotundd ,,Dezvoltarea medierii prin formate informafionale" cu participarea
Ombudsmanului Ucrainei pentru drepturile omului si a partenerilor regionali, activitdli realizate la Kiev,
Ucraina, septembrie 2019; Felicia Chifa a participat ca formator la2 traininguri de "Formarea abilitdlilor de

mediator" pentru avocafi care a fost organizate la data de 8.10.2019 qi 16.11.2019 de cdtre IDLO in
parteneriat cu BERD gi Centru de instruire a avocalilor. La data de 26.09.2019, Felicia Chifa aparticipatla
cursul "Formarea continud a mediatorilor" destinat mediatorilor specializali in domeniul medierii
comerciale organizat de European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), in parteneriat
Camera de Comer! gi industrie a Republicii Moldova, International Development Law Organization
(IDLO) Ei CEDR, finanlat de USAID - US Agency for International Development.

B. Activitate administrativl internl qi organizarea profesiei:

1) in conformitate cu art. 10 alin. I lit. h) Legii rn. 13712015 cuprivire lamediere, Consiliul de mediere
organizeazd examenul de atestare a mediatorilor.

in vederea realizlrii atribuliei date pe parcursul anului 2019 au fost organi zate qi desfbgurate 2 examene de
atestare a mediatorilor (sesiunea de primdvard gi sesiunea de toamnd), care au avut loc la data de
24.05 .2019 - proba scrisd gi O4.06.20 I 9 - proba verbald, gi respectiv 26.11 .2019 - proba scrisd, gi respectiv
03.12.2019 - proba verbalS. in rezultatul acestor examene au fost adoptate Hotdririle Consiliului de mediere
nr. 16 din 17.06.2019 gi nr. 40 din 09.12.2019 prin care au fost atestali 58 de mediatori, iar 2 candidafi nu



au promovat examenul de atestare a mediatorilor. Organizarea examenelor de atestare a mediatorilor

include urmdtoarele acfiuni: inregistrarea candidafilor, verificarea gi structurarea dosarelor candidafilor,

recepfionarea actelor, anunfarea despre data desfbgurdrii examenului, elaborarea listelor candidafilor,

pdstrarea gi arhivarea dosarelor candidalilor in conformitate cu Legea nr. 133 din 2011 privind protectia

datelor cu caracter personal, desfbgurarea probelor examenelor qi aprobarea rezultatelor.

2) in conformitate cu Regulamentul privind inregistrarea birourilor gi organiza\iilor de mediere, aprobat

prin Ordinul ministrului justifiei nr.'614 din26.ll.20l5,pe parcursul anului 2019 au fost examinate23 de

cereri a mediatorilor cu privire la inregistrarea activitdlii in cadrul ll (48%) Birouri de mediere, 5 (22%)

Cabinetele avocalilor qi a 07%) Birouri Asociate de Avocali,3 (13%) Oryanizalii de mediere (Figura 1)'

tn acelaqi timp, Consiliul de mediere a hotdrdt asupra suspenddrii activitSlii a 5 mediatori, incetarea

activitdtii unui mediator.

: Birou de mediere

3 Birou asociat de

avocafi

s Organizatii de
mediere

?# Cabinete avocali

Fig. 1. Forme de organizare a activitlfii mediatorilor (inregistrate in 2019)

3) potrivit art. 10 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 13712015 cu privire la mediere, Consiliul de mediere

inainteazd propuneri qi participd la elaborarea politicilor gi perfectionarea cadrului normativ in domeniul

medierii.

in acest scop, la solicitarea Ministerului Justiliei, in data de 25.11.2019 Consiliul de mediere a inaintat

propunerile de obiective gi mdsurile necesare sd fie intreprinse in domeniul medierii.

4) Potrivit afi. 10 alin. (l) lit. d) elaboreazd proiecte de acte normative necesare pentru asigurarea

frrnction6rii Consiliului gi pentru desfbgurareaactivitd[ii de mediator gi le prezintd Ministerului Justifiei

pentru promovare.

in anul 21lg,la cererea mediatorului Cojocari Victor, Consiliul de mediere a inaintat o scrisoare cdtre

parlamentul Republicii Moldova cu solicitarea explicafiilor privind nofiturea liber profesionist in contextul

Legii nr. 308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea Ei combaterea spdlSrii banilor qi finanfdrii terorismului

in coraport cu nofiunea similard in tegea rr.l37 din 03.07 .2015 cu privire la mediere.

5) Potrivit art. 10 alin. (1) lit. f) din Legeaw. 137 din03.07.2015 cu privire la mediere, Consiliul de

mediere stabileSte Si aprobd standardele de formare iniliald Si continud a mediatorilor Si auediteazd

furnizorii deformare a mediatorilor conform regulamentului aprobat de Ministerul Justifiei.

in anul 2019 prin HoJdrirea Consiliului de mediere nr. 10 din27.02.2019, in temeiul qi in condiliile

Regulamentului privind acreditarea furnizorilor serviciilor de formare a mediatorilor, aprobat prin Ordinul

ministrului justifiei w.647 din07.12.2015, a fost acreditat in calitate de furnizor de formare iniliald qi

continud a mediatorilor SRL ,,Smart Learning".



La data de 09.12.2019 a fost propusd s6 fie create grupurile de lucru pentru elaborarea standardelor in

domeniile medierii litigiilor cu consumatori gi litigiile de muncd (in conformitate cu att.28 alin' (3), aft' 29

alin. (2) din Legea m. 137 din 03.07.2015 cu privire la mediere). in acest scop consiliul a inaintat

demersurile c6tre Agenlia pentru Protectia Consumatorilor qi Confederalia Nafionald a Sindicatelor din

Republica Moldova privind desemnarearcprezentanfilor lor in grupurile de lucru vizate.

6) potrivit art, 10 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 137 din 03.07.2015 cu privire la mediere, Consiliul verfficd

modul de organizare Si desfisurare a cirsurilor de mediere, precum si modul de respectare a standardelor

de pregdtire iniliald Si continud a mediatorilor'

in scopul rcalizdrii acestei atribulii in anul 2019, in conformitate cu pct.3 din Regulamentul privind

atestarla mediatorilor aprobat prin ordinul ministrului justifiei nr. 648 din 08.12.2015, Consiliul de

mediere a primit qi a verific at 4 rapoarte privind ftnalizarcaProgramului de formare profesionala inifiala a

mediatorilor: SRL,,Centrul pentru Dezvoltare Personald gi Profesionald" - 3, SRL,,Smart Leaming" - 1'

7) potrivit art. 10 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 137 din03.07.2015 cu privire la mediere, Consiliul de

mediere decide cu privire Ia eliberarea atestatelor de mediator, precum si cu privire la suspendarea,

tncetarea qi reluarea activitdlii de mediator.

Calitatea de mediator se confirmd prin atestatul, eliberat de Ministerul Justiliei in conformitate cu

prevederile Regulamentului privind atestarea mediatorilor. Consiliul de mediere este abilitat sd .otganizeze

examenul de atestare a mediator ilor 2 ore pe an gi decide asupra promovdrii acestuia de c6tre candidali. In

anul2019 au fost organizategi desfbgurate2 examene de atestare a mediatorilor. in rezultatul examindrii au

promovat examenul de atestare a mediatorilor 58 de persoane (potrivit Hotdririi nr. 16 din 17.06.2019 - 16

prrro*. qi potrivit Hotaririi nr. 40 din 09.12.2019 - 42 persoane). Totodatd, in anul 2019 Consiliul de

mediere a suspendat activitatea a 5 mediatori, a inregistrat activitatea a23 mediatori, a incetat activitatea a

unui mediator (Figura 2):

suspendarea activititii
de mediator

re inregistra rea activitiiii
de mediator

incetarea activitSlii de

mediator

J

Fig.2. Date cu privire la activitatea mediatorilor

Constat6m c6 pe prarcursul anului 2019 in adresa Consiliului de Mediere au parvenit2g de solicitdri din

parteamediatorilor cu privire la modul de organizare a activitAfi. Dintre care 23 de solicitdri cu privire la

inregistrare a activit6lii (79% din toate solicitdrile), 5 solicitdri cu privire la suspendare a activit14ii (17%

din toate solicit6rile) qi o singurd solicitare de incetare a activitetii de mediator (4% din valoare de 100%).



Consiliul de mediere a eliberat avizele pentru inregistrare in calitate de organizafie de mediere a 3

oryanizatii nec omercial e.

8) Potrivit art. 10 alin. (1) lit. l) din Legea w. 137 din03.07.2015 cu privire la mediere, Consiliul de

mediere prezintd Ministerului Justiliei propuneri privind cheltuielile destinate medierii pentru a fi incluse

tn bugetul de stat;

Prin scrisoare nr. 29 din 06.08.2019 Consiliul de mediere a inaintat Ministerului Justifiei propunerile

privind cheltuielile destinate medierii pentru a fi incluse in bugetul de stat pentru anul2020.

C. Informa{ii cu privire la statistica litigiilor solu{ionate pe calea medierii.

Pdnd la sfdrgitul anului 2019, calitatea de mediator atestat au dob6ndit 58 de persoane, constituind in total

numdrul de 927 de mediatori. lgi au inregistrat forma de activitate (birou de mediere, cabinetul avocatului,

biroul asociat de avocafi, organiza[ia de mediere) 23 de mediatori, au suspendat activitalea 5 mediatorr, a

incetat activitatea 1 mediator.

Pe parcursul anului 2019 datoritd promovdrii eficiente, difuzdrii spotului video, distribuirii pliantelor

informafionale, participirii membrilor Consiliului de mediere la evenimentele organizate gi desfbqurate,

conlucr6rii cu partenerii din domeniul justiliei, numdrul litigiilor solulionate pe calea medierii a crescut cu

l52o/o in coraport cu anul 2018. Consiliul de mediere a prelucrat 47 rapoarle de la 58 de mediatori

autoriza[i activi, care au prezentat datele statisticele privind litigiile solufionate pe calea medierii in anul

2019. Potrivit rapoartelor prezentate, pe parcursul anului 2019 au fost inregistrate 709 adresdri la mediere.

Numdrul litigiilor solulionate pe calea medierii in anul 2019 a constituit de 479 de cazuri.

Tabelul care conline datele despre tipurile de cauze mediate in20l9 se anexeazd. Anexd nr. 1.

D. Dificultifi in activitate.

l)Consiliul de mediere din I ianuaie2019 aactivat|ard,a fi asigurat secretariatul, fapt care a complicat
realizarca atribuliilor Consiliului prin lipsa documentdrii activitSlii, menfinerii corespondenfei, comunicdrii
cu membrii Consiliului gi mediatori, etc.

Din 27 februarie 2019 lucrdrile de secretariat au fost asigurate de cdtre o persoand, funcfionar public,
angajat al Direcfiei profesii gi servicii juridice a Ministerului Justifiei. Aceastd experienfd a fost una noud in
activitatea Consiliului de mediere, dat fiind faptul cd pdnd la 1 ianuarie 2019, in calitate de secretar al

Consiliului a fost angajatd o persoan[, care se afla permanent la sediul Consiliului (bd. $tefan cel Mare,
I24 B, bir.2l 6), in baza contractului de prestare servicii.

Jinem sd menliondrn c6, persoand angajatd a Ministerului Justifiei a fost implicatd in mai multe domenii
ale Direcfiei, activitatea Consiliului de mediere nefiind una prioritard. TotodatS, fiind angajat al
Ministerului Justiliei, persoana care efectua lucrari de secretariat nu putea desfrEura activitatea in afara
sediului sau programului de lucru a Ministerului Justifiei. Situalia qeatd a complicat activitatea Consiliului
de Mediere, inclusiv fiind inregistrate dificultdli in orgartizarea gedinfelor, receplionarea mesajelor,
inregistrarea corespondenlei parvenite din partea autoritafilor publice, instanfelor de judecatd, etc. Jinem sd

menfiondm cd nerecepfionarea corespondenfei a avut ca gi consecinlE aplicarea unei amenzi judiciare in
dosarul numarul 5.17 09 12019.



2)O a1t1r dificultate in activitatea Consiliului de Mediere pe parcursul anului 2019 s-a creat din lipsa

specialistului in relalii cu publicul.

or, promovarea medierii extrajudiciare qi a intereselor profesiei de mediator nu poate fi tealizatd doar prin

post6ri pe pagina web qi facebook. Specialistul in relalii cu publicul este o persoand indispensabild in orice

activitate de promovare.

in acest sens remarcdm cE lipsa.secretarului qi a PR-managerului a creat mai multe deficienfe

comunicarea cu mediatorii, autoritdfile publice, instanlele de judecatl, partenerii de dezvoltare, dar qi

orgarizarcaevenimentelor de promovare a medierii.

Felicia Chifa'
Preqedintele Consiliului de m
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