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I. Introducere 

Începând din 1998, la nivel european au fost adoptate o serie de Recomandări
care vizează includerea medierii în rezolvarea conflictelor în diferite  puri de
cauze, respec v: Recomandarea (98) 1 vizând medierea în cauze pe dreptul
familiei, Recomandarea (99) 19 referitoare la medierea în cauze penale,
Recomandarea (2001) 9 referitor la alterna vele la instanţele juridice privind
li giile dintre autorităţile administra ve şi actori privaţi, precum şi
Recomandarea (2002) 10 privind medierea în cauze civile. 

Ulterior, sub autoritatea DG1 – European Commission for the Efficiency of Jus ce,
a fost cons tuit Grupul de Lucru pe Mediere, CEPEJ-GT-MED. Sarcina acestui grup
de lucru este de a iden fica modul în care au fost transpuse în prac că
recomandările menţionate anterior în Statele Membre şi să întocmească un
raport până la 31 decembrie 2007. Mai mult, în ianuarie 2007, a fost demarat un
program de monitorizare pe 2 ani pentru 10 State Membre, grup în care a fost
inclusă şi România. Sunt vizate mai ales aspectele legate de consecinţele asupra
instanţelor juridice ale u lizării medierii, în sensul degrevării acestora, şi al
eficien zării ac vităţii lor, adică efectul asupra calităţii actului de jus ţie.

Toate aceste recomandări au fost adoptate ca o consecinţă a faptului că s-a
dovedit în prac că efectul pozi v al medierii, în special asupra părţilor.
Rapoartele diferitelor comisii ale UE au arătat constant că medierea oferă prilejul
părţilor de a se exprima mai deschis, de a-şi expune mai liber dorinţele şi
aşteptările legate de problema în dispută, precum şi faptul că acestea nu resimt
în nici un fel că le sunt încălcate drepturile fundamentale. Mai mult, s-a
recunoscut as el că medierea reprezintă o formă foarte eficientă de protejare
a drepturilor omului.

Par ciparea directă a părţilor aflate în conflict la iden ficarea opţiunilor pentru
rezolvarea acestuia şi, în final, la formularea unei soluţii care să le confere
sen mentul că interesele lor sunt cunoscute şi recunoscute de cealaltă parte şi
sunt respectate prin punerea în prac că a soluţiei formulate în comun, conduce
nemijlocit la diminuarea cauzelor aflate pe rolul instanţelor de judecată. Dialogul
direct între părţi, condus de mediator către construirea încrederii şi formularea
de soluţii durabile, reduce nevoia acestora de a se adresa instanţelor, cu excepţia
situaţiilor în care legea nu le permite să decidă direct sau atunci când au nevoie
de înves rea cu  tlu executoriu a înţelegerii dintre ele. Sarcina instanţelor în
aceste situaţii este mult uşurată, condusă către interpretarea legii şi nu spre
încercarea de a iden fica ce anume ar fi cel mai bine pentru părţi din punct de
vedere al confortului emoţional, ce ar putea ele să îşi dorească sau să aibă nevoie
la nivel psihologic.



Pentru a u liza, însă, medierea, este nevoie ca în statul respec v să fie adoptate
o serie de norme care să permită accesul la mediere al părţilor şi să recunoască
impactul favorabil al medierii. Acest aspect este inclus în toate recomandările
menţionate mai sus, aspecte care au fost incluse parţial în programul de Reformă
a Sistemului Judiciar din România, elaborat şi adoptat în perioada de negociere
pe capitolul Jus ţie şi Afaceri Interne, ca efect al pregă rii României pentru
aderarea la Uniunea Europeană.

În mai 2006 a fost adoptată Legea nr. 192 privind medierea şi organizarea
profesiei de mediator. Conform acestei legi, a fost înfiinţat Consiliul de Mediere,
ca autoritate de reglementare în domeniul medierii şi al profesiei de mediator,
„organism autonom cu personalitate juridică, de interes public, cu sediul în
municipiul Bucureş ” (art. 17). 

As el, în prezent este pregă t destul de bine terenul pentru aplicarea
prevederilor Legii nr. 192/ 2006 în relaţia cu instanţele juridice, dar nu s-au făcut
prac c nici un fel de demersuri pentru ca organele judiciare, în special Poliţia, să
poată să aplice prevederile art. 6 din Lege, care precizează că „organele judiciare
şi arbitrale, precum şi alte autorităţi cu atribuţii jurisdicţionale vor informa părţile
asupra posibilităţii şi avantajelor folosirii procedurii medierii şi le pot îndruma
să recurgă la aceasta, pentru soluţionarea conflictelor dintre ele”.

Scopul acestor demersuri este de a cerceta conflictele neintenţionate, care apar
adesea din cauze independente de cei implicaţi, care au loc deşi nimeni nu le
doreşte, şi din cauza cărora suferă toţi. Dezvoltarea abilitaţilor de folosire a
medierii poate opri confruntările, dar este o naivitate presupunerea că u lizarea
medierii va avea aceleaşi rezultate în toate cazurile.

Formele sau cadrele structurale de rezolvare a conflictelor sunt numeroase şi în
con nuă diversificare, fapt ce a determinat sistema zarea acestora după criterii
specifice  pului de conflict şi gradului de complexitate.

Pentru conflictele care se manifesta în comunităţi, formele de rezolvare sunt
graduale, de la cele informale la formale, cons tuind un con nuum care include:
negociere directă, conciliere, mediere – arbitraj, instanţă de judecată. Aceste
metode de rezolvare a conflictului pot fi clasificate în funcţie de modul în care
este iden ficată soluţia: de către părţi – în cazul negocierii directe şi medierii,
sau de către a treia parte implicată – în cazul celorlalte. Prezenţa unei a treia
părţi în rezolvarea disputelor are rolul de a ajuta părţile să iden fice singure o
soluţie pentru rezolvarea disputei (în cazul medierii) sau să impună această
soluţie în cazul arbitrajului şi al instanţei. 
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Abordarea graduală a formelor de rezolvare a disputelor poate fi privită ca lipsită
de temei, dacă nu privim conflictul ca un proces evolu v, ce se manifestă după
apariţia unei probleme care generează dispute şi acţiuni prejudiciabile uneia
dintre părţi şi, în final, violenţe.  

Suprapunând evoluţia conflictului cu formele de rezolvare, constatăm că fiecărei
etape a conflictului îi corespunde un anumit  p de rezolvare. Experienţa
demonstrează că intervenţia în conflict, atunci când încă nu s-au produs
prejudicii sau nu au fost comise violenţe, permite rezolvarea problemelor pe
cale negociată, dar oferă şi condiţiile păstrării relaţiei între părţi, însă pe alte
coordonate, aşa cum rezultă în urma negocierii. În acest context, rezolvarea
disputelor are rolul de a preveni escaladarea conflictului şi, implicit, comiterea
unor fapte ale căror urmări pot produce traume ireparabile.

Tehnicile de intervenţie în cazul arbitrajului şi al jus ţiei au ca fundament
procedurile civile sau penale, bazate pe drepturile părţilor. În cazul mediatorului,
intervenţia sa între părţi os le este fundamentată pe interesele acestora şi are
ca obiec v schimbarea a tudinii şi a percepţiei unei părţi faţă de cealaltă pentru
ca, în final, problema să poată fi rezolvată. Cele două  puri de intervenţii nu se
exclud reciproc, chiar se sprijină şi fac posibil celălalt  p de intervenţie. Putem
să înţelegem şi să acceptăm că avem interese comune ca părţi într-un conflict,
dar de multe ori este nevoie şi de o instanţă pentru a transpune în termeni de
drepturi acordul încheiat cu cealaltă parte. Pe de altă parte, putem să ne cerem
drepturile, dar ele să nu poată să fie transpuse într-o hotărâre a unei instanţe
până când părţile nu cad de acord care sunt interesele comune. 

Mediatorul, conciliatorul sau facilitatorul, este o terţă parte independentă,
neutră şi imparţială, care are rolul de a ajuta părţile să găsească soluţia pentru
disputele dintre ele. Delimitarea dintre cele trei tehnici de intervenţie în
rezolvarea disputelor depinde de nivelul de comunicare dintre părţi şi de dorinţa
acestora de rezolvare a disputei dintre ele. Pe de altă parte, ele se întrepătrund
deoarece mediatorul trebuie să fie conciliator şi facilitator, iar conciliatorul şi
facilitatorul pot desfăşura şi ac vităţi pentru pregă rea medierii. În literatura de
specialitate aceste tehnici poartă numele generic de Metode Alterna ve de
Rezolvarea Disputelor. 

Complexitatea procesului de mediere constă în transformarea percepţiei unei
părţi faţă de cealaltă, bazându-se în primul rând pe interesele comune ale
acestora. Scopul medierii este de a transforma o relaţie bazată pe adversitate
într-una de cooperare.
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Relaţia de cooperare dintre indivizi, dintre grupuri, dintre acestea şi ins tuţii şi,
nu în ul mul rând, dintre comunitate şi mediu, este determinantă pentru
bunăstarea comunităţii.

Medierea este şi una din măsurile prin care pot fi prevenite violenţele ce pot să
apară prin escaladarea conflictelor. Este o măsură necesară pentru reconstruirea
încrederii între părţi, după ce violenţele au avut loc, în special cele între grupuri,
şi poate fi o măsură complementara sau colaterală pentru ca instanţele
judecătoreş  să poată pronunţa o hotărâre judecătorească. Toate acestea au ca
scop păstrarea relaţiei atât de necesara în comunităţi. Pe de altă parte, medierea
nu este un panaceu în rezolvarea conflictelor.
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II. Despre iniţiatorii proiectului „Medierea în comunitate” 

Fundaţia pentru Schimbări Democra ce 

Asociaţia ALMA-RO

Misiune

Promovarea drepturilor omului prin îmbunătăţirea dialogului şi
construirea consensului u lizând tehnici de asistare de către o a
treia parte neutră şi imparţială (mediere, facilitare, planificare
par cipa vă). 

Obiec ve

• Promovarea mijloacelor alterna ve de rezolvare a conflictelor
prin asistarea de către o a treia parte neutră;

• Îmbunătăţirea comunicării între reprezentanţii guvernamentali
şi ai organizaţiilor neguvernamentale, pentru a iden fica şi
rezolva probleme legate de dezvoltarea economică şi socială;

• Facilitarea accesului la informaţii din domeniul drepturilor
omului şi al minorităţilor, în relaţie directă cu rezolvarea
conflictelor.

Ac vităţi

• Programe de formare, consultanţă şi asistenţă în rezolvarea
conflictelor;

• Promovarea mijloacelor Alterna ve de Rezolvare a Disputelor
în România, în în special a medierii, în mediul juridic, în
societatea civilă şi în adminstraţia publică;

• Standardizarea ocupaţiei de mediator. 

Misiune
Asociaţia ALMA-RO promovează şi susţine drepturile şi libertăţile
fundamentale ale omului pentru dezvoltarea durabilă a ţării şi a
regiunii. 

Obiec ve
• Îmbunătăţirea nivelului de exper ză a administraţiei publice;
• Promovarea dezvoltării durabile;
• Par ciparea la rezolvarea alterna vă a conflictelor de mediu.

Ac vităţi

• Realizarea de cercetări can ta ve şi calita ve pentru/privind
aplicarea metodelor alterna ve de rezolvare a conflictelor de
mediu;

• Îmbunătăţirea nivelului de informare al autorităţilor publice
privind protecţia mediului;

• Facilitarea comunicării dintre organizaţiile societăţii civile,
administraţia publică şi alte părţi interesate privind crearea unor
sisteme de u lizare a medierii şi înţelegerea beneficiilor
acesteia. 
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Ins tutul pentru Cercetarea şi Prevenirea Criminalităţii

Misiune
Coordonarea şi controlul ac vităţii structurilor de analiză şi
prevenire a criminalităţii din cadrul Inspectoratelor Judeţene de
Poliţie. 

Obiec ve

• Să contribuie la îndeplinirea obiec velor specifice asumate de
Inspectoratul General al Poliţiei Române, inclusiv a celor direct
legate de Strategia de Îmbunătăţire a Situaţiei Romilor;

• Să cerceteze fenomenul criminalităţii şi să iden fice căile de
prevenire a acestuia. 

Ac vităţi

• Studii criminologice; 
• Studii pentru probleme poliţieneş ; 
• Prevenirea infracţiunilor îndreptate împotriva persoanei; 
• Prevenirea infracţiunilor îndreptate împotriva proprietăţii; 
• Pregă rea poliţiş lor în domeniul ac vităţii comunitare şi a
drepturilor omului.
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Anca Ciucă, coordonator de proiect. Este absolventă a
Facultăţii de Electrotehnică, Universitatea Politehnică
Bucureş , din 1992. Are mul ple specializări internaţionale
în domeniul rezolvării conflictelor şi a par cipat în nume -
roase proiecte vizând analiza şi rezolvarea conflictelor
interetnice. Este preşedinte al Fundaţiei pentru Schimbări
Democra ce, membru în Consiliul de Mediere (din 2006) şi
mediator autorizat conform Legii nr. 192/2006 (din 2008). 

Eliza Teodorescu, asistent de proiect. A absolvit facultatea
de Ş inţe Poli ce din cadrul Universităţii Bucureş  şi cursuri
de master în poli ci publice la Şcoala Naţională de Ş inţe
Poli ce şi Administra ve. Are o experienţă de şase ani în
managementul proiectelor, a absolvit cursuri de mediere în
2008 şi este în curs de autorizare ca mediator. 

Dr. Bujor Florescu, chestor de poliţie. Director al Ins tutului
de Cercetare şi Prevenire a Criminalităţii. Absolvent al
Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Bucureş . Deţine
mul ple specializări conexe ac vităţii desfăşurate şi o exper -
ienţă de 31 ani în ac vitatea de poliţie, iar prin poziţiile ocu -
pate a intervenit în numeroase şi diverse situaţii conflictuale.
În calitate de Conferenţiar la Academia de Poliţie, a transmis
din experienţa sa mai multor generaţii de studenţi.

Silviu Eruşencu, expert mediere. Are 10 ani de experienţă în
analiza şi intervenţia în conflictele de grup, ca ofiţer superior
în Poliţia Română, urmând specializări interne şi interna -
ţionale în conflicte interetnice. A par cipat în proiecte
naţionale vizând strategii pentru grupuri defavorizate. Este
formator în domeniul intervenţiei în conflict a peste 700 de
poliţiş  şi civili. Din 2008, este mediator autorizat conform
Legii nr. 192/2006.

Adrian Bădilă, expert mediere. Este absolvent al Facultăţii de
Electrotehnică, Universitatea Politehnică Bucureş , al cursu -
rilor post-universitare în Administraţie Publică la Univer si tatea
Kentucky, Facultatea “Mar n School of Public Policy and
Administra on” (Lexington, SUA) şi al cursurilor de specializare
în rezolvarea conflictelor şi comunicare. Este consultant şi, din
2008, mediator autorizat conform Legii nr. 192/2006. 

III. Echipa de proiect
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IV. Despre proiect 

Proiectul „Medierea în comunitate” a fost iniţiat cu scopul de a contribui la
promovarea drepturilor omului prin sprijinirea implementării Reformei
Sistemului Judiciar referitoare la u lizarea medierii ca alterna vă la instanţele
juridice şi la creşterea capacităţii de cooperare la nivel UE pentru dezvoltarea
sistemului de u lizare a medierii în comunitate. 

Prin ac vităţile desfăşurate, proiectul şi-a propus să contribuie la implicarea
ac vă a organelor judiciare în construirea unui sistem bazat pe u lizarea
serviciilor mediatorilor autorizaţi pentru rezolvarea disputelor şi prevenirea
conflictelor, în special în cele din sfera violenţei domes ce şi discriminării pe
criterii etnice.

• Coordonator: Fundaţia pentru Schimbări Democra ce;
• Partener: Asociaţia ALMA-RO;
• Asociat: Ins tutul pentru Cercetarea şi Prevenirea Criminalităţii;
• Perioada de desfăşurare: decembrie 2007 - octombrie 2008;
• Finanţator: Uniunea Europeană prin Programul Phare 2005 – Societatea
Civilă. 

Obiec ve
• Promovarea drepturilor omului prin sprijinirea implementării Reformei
Sistemului Judiciar referitoare la u lizarea medierii ca alterna vă la
instanţele juridice;

• Creşterea capacităţii de cooperare la nivel UE pentru dezvoltarea sistemului
de u lizare a medierii în comunitate;

• Organele judiciare se implică ac v în construirea unui sistem bazat pe
u lizarea serviciilor mediatorilor autorizaţi pentru rezolvarea disputelor şi
prevenirea conflictelor, în cazuri legate de violenţa domes că, discriminarea
pe criterii etnice sau protecţia mediului.

Rezultate aşteptate
• Creşterea gradului de informare a reprezentanţilor organelor judiciare
referitor la sistemul privind serviciile de mediere autorizată;

• Creşterea accesului comunităţii la servicii de mediere autorizate;
• Îmbunătăţirea schimbului de informaţii cu privire la posibilităţile de u lizare
a medierii în comunitate în alte state UE. 

Ac vităţi
• Realizarea de materiale promoţionale despre mediere, mediatori autorizaţi
şi sistemul de punere în prac că susţinut de Legea nr. 192/2006;
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• Organizarea de întâlniri locale pentru diseminarea informaţiei în comunitate;
• Realizarea unui raport nara v despre sistemul de u lizare al medierii în
România;

• Organizarea unei conferinţe internaţionale.

Beneficiari finali
• Vic mele violenţei domes ce din 41 de judeţe şi 6 sectoare ale Municipiului
Bucureş ; 

• Membri ai comunităţilor etnice din 41 de judeţe şi 6 sectoare ale
Municipiului Bucureş ;

• Administraţiile locale din 41 de reşedinţe de judeţ şi cele 6 sectoare ale
Bucureş ului

• Asociaţii pentru protejarea drepturilor omului şi ale minorităţilor;
• Organizaţii specializate în mediere din minim 10 ţări ale UE. 

Grupurile ţintă
• Ofiţerii de Prevenire din Inspectoratele Judeţene de Poliţie;
• Asociaţii şi structuri locale ale administraţiei publice care ac vează în
domeniul prevenirii violenţei domes ce şi al combaterii discriminării;

• Structuri asocia ve ale mediatorilor şi mediatori autorizaţi. 

Pregă rea proiectului 
Proiectul a demarat prin pregă rea, editarea şi realizarea unor materiale
promoţionale ce au fost ulterior u lizate în cadrul tuturor ac vităţilor din cadrul
proiectului.

Pentru a asigura un cât mai bun impact vizual şi media, toate materialele
promoţionale au fost concepute as el încât să asigure un pachet informa v
unitar şi să promoveze o imagine coerentă şi unitară a proiectului. Materialele
concepute în susţinerea ac vităţilor au fost un pliant, o broşură, un afiş şi un
banner. Ele au fost apoi editate într-un număr suficient de mare pentru a putea
fi u lizate pe parcursul întregului proiect, dar şi pentru a putea fi distribuite altor
beneficiari indirecţi chiar de către par cipanţi.

Echipa de proiect a formulat un slogan (Acceptă dialogul – u lizează medierea!)
şi conţinutul pentru broşură şi pliant. Forma propusă de echipa de proiect a fost
apoi discutată cu asociatul în proiect, respec v Ins tutul pentru Cercetarea şi
Prevenirea Criminalităţii – Inspectoratul General al Poliţiei Române. Acesta, la
rândul său, s-a consultat cu ofiţeri de prevenire din câteva judeţe şi a formulat
observaţii şi propuneri pentru conţinutul materialelor. 
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La finalul acestei ac vităţi au fost puse la dispoziţia proiectului următoarele
materiale: 
- un pliant care prezintă Consiliul de Mediere şi procesul de autorizare şi
exercitare a profesiei de mediator;

- broşura “Medierea în comunitate”, care oferă informaţii generale despre
mediere, profesia de mediator şi beneficiile aduse de aceasta în
îmbunătăţirea accesului la jus ţie;

- un banner al proiectului;
- pixuri inscripţionate. 

Au fost produse următoarele materiale promoţionale:
- 2000 de pliante referitoare la profesia de mediator;
- 2000 de broşuri „Medierea în comunitate”;  
- 2 bannere, în limbile română şi engleză;
- 750 de pixuri inscripţionate. 

Perioada de pregă re a proiectului a inclus şi planificarea principalelor  puri de
ac vităţi vizate, respec v o serie de opt ateliere de lucru regionale, urmate apoi
de întâlniri organizate la nivelul fiecărui judeţ, şi, în final, organizarea unei
conferinţe la care să fie invitaţi să par cipe şi mediatori din afara României.

Ateliere de lucru regionale 
Această ac vitate a avut ca principal obiec v acela de a promova medierea şi
profesia de mediator către grupurile ţintă ale proiectului, la nivel naţional. 

În România, medierea ca profesie a început să fie organizată după adoptarea
Legii nr. 192 în mai 2006, iar primul Tabloul al mediatorilor autorizaţi a fost
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, în luna mai 2008. Din aceste
mo ve partenerii în proiect au considerat u l ca, în cadrul unor întâlniri la nivel
regional, lucrătorii din Poliţia Română, administraţie publică şi din organizaţii
neguvernamentale să aibă mai întâi prilejul de a primi informaţii despre cadrul
legal în care se desfăşoară ac vitatea de mediere, resursele ce stau la dispoziţie
pentru a u liza medierea şi serviciile de mediere şi cum pot beneficia de
prevederile Legii nr. 192/2006 în ac vitatea pe care o desfăşoară, pentru
reducerea violenţei domes ce şi a conflictelor având la bază discriminarea, în
special cea etnică.

Partenerii în proiect au făcut o planificare iniţială a evenimentelor, care a fost
apoi confruntată cu propunerile venite din partea asociatului în proiect,
Ins tutului pentru Cercetarea şi Prevenirea Criminalităţii (ICPC), care a susţinut
procesul de organizare a evenimentelor regionale. Reprezentanţii ICPC au
contactat ofiţerii de prevenire din fiecare judeţ unde urmau să aibă loc întâlniri
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regionale şi au stabilit locul şi data la care se pot desfăşura întâlnirile.
Programarea acestora a ţinut cont de ac vităţile specifice ale grupului ţintă.
Partenerii în proiect au avut responsabilitatea de a iden fica şi contacta
reprezentanţii administraţiei locale şi ai organizaţiilor profesionale ale
mediatorilor din zona respec vă.

FDC împreună cu ALMA-RO au realizat invitaţiile pentru evenimente, documentele
pentru par cipanţi şi agenda întâlnirii. De asemenea, pentru fiecare întâlnire au
iden ficat facilitatori şi persoane resursă pentru a susţine scurte prezentări. 

S-au desfăşurat opt întâlniri regionale sub forma unor ateliere de lucru în câte un
municipiu de judeţ din fiecare dintre cele opt regiuni de dezvoltare: Bucureş ,
Călăraşi, Craiova, Timişoara, Iaşi, Brăila, Cluj-Napoca şi Târgu Mureş. Atelierele
de lucru au avut o durată de 6 ore, iar prima parte a fost dedicată exclusiv
prezentării medierii ca şi concept şi a principiilor care o guvernează, a cadrului
legal şi a modului în care o persoană poate să devină mediator autorizat. 

La aceste întâlniri au fost invitaţi să par cipe reprezentanţi ai administraţiei
publice locale, ai organizaţiilor neguvernamentale, ai sindicatelor (organizaţiile
locale) şi şeful Serviciului de Prevenire din cadrul fiecărui Inspectorat Judeţean
de Poliţie din regiune, sau un delegat al acestuia. A fost es mat iniţial un număr
de 23 de par cipanţi la fiecare întâlnire regională, din care 18 invitaţi, 2
reprezentanţi ai ICPC şi 3 reprezentanţi ai FDC şi ALMA-RO. 

Calendarul atelierelor de lucru regionale a fost următorul:
Bucureş  - 19.03.2008 (33 de par cipanţi) 
Călăraşi - 21.03.2008 (42 de par cipanţi)
Craiova - 26.03.2008 (30 de par cipanţi) 
Timişoara - 28.03.2008 (27 de par cipanţi)
Iaşi - 07.05.2008 (27 de par cipanţi) 
Brăila - 09.05.2008 (32 de par cipanţi) 
Cluj-Napoca - 01.06.2008 (38 de par cipanţi) 
Târgu Mureş - 03.07.2008 (30 de par cipanţi) 

Toate atelierele de lucru regionale s-au bucurat de prezenţa unor reprezentanţi
la cel mai înalt nivel din partea organizatorilor şi ai autorităţilor locale. În Călăraşi,
Craiova, Timişoara şi Cluj-Napoca, ICPC a fost reprezentat de Chestorul de Poliţie
Bujor Florescu, Directorul ICPC, în Bucureş  de Comisarul Şef de Poliţie Nicolae
Miximilian, Director adjunct al ICPC, iar în celelalte localităţi de Inspectorul de
Poliţie Victor Ţenovici. La toate întâlnirile au fost prezenţi Şeful sau Adjunctul
Inspectoratului Judeţean de Poliţie, precum şi Prefectul sau Subprefectul
judeţului în care s-a organizat evenimentul.
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La Bucureş , Călăraşi, Brăila, Cluj-Napoca şi Târgu Mureş a par cipat
Preşedintele Consiliului de Mediere, d-na Anca Elisabeta Ciucă, iar la întâlnirea
de la Craiova a par cipat vicepreşedintele Consiliului de Mediere, dl. Adi-
Constan n Gavrilă. Administraţia publică locală a fost reprezentată în cele mai
multe întâlniri regionale prin reprezentanţi ai Poliţiei Comunitare şi, uneori, prin
reprezentanţi ai serviciilor sociale.

Pe lângă organizaţii neguvernamentale care ac vează în domeniul social, la toate
întâlnirile au fost invitate şi structuri asocia ve ale mediatorilor, cu scopul
declarat de a se cunoaşte mai bine cu reprezentanţii administraţiei, în special cu
cei vizaţi în mod expres de Legea nr. 192/2006 pentru a recomanda medierea ca
alterna vă la sistemul juridic.

În cadrul întâlnirilor a fost prezentat sistemul de autorizare a mediatorilor
conform legislaţiei în vigoare (inclusiv rolul Consiliului de Mediere), rolul
mediatorului în comunitate şi beneficiile pe care le poate aduce u lizarea
medierii pentru prevenirea conflictelor, cât şi aspecte privind răspunderea
disciplinară a mediatorului. De asemenea, au fost diseminate informaţii despre
ac vitatea mediatorilor deja autorizaţi. 

La finalul fiecărui eveniment a fost inclusă o secţiune de discuţii libere pentru a
încuraja grupurile ţintă să solicite sprijinul mediatorilor autorizaţi. Deoarece a
fost asigurată prezenţa a minim 2 sau 3 mediatori autorizaţi la fiecare întâlnire,
discuţiile au fost un foarte bun prilej de cunoaştere şi de clarificare cu privire la
solicitarea serviciilor de mediere, plata serviciului de mediere şi  pul de fapte
care pot beneficia cel mai mult din u lizarea medierii.

Discuţiile au fost orientate şi către analiza modului în care pot fi puse în prac că
ar colele din Legea nr. 192/2006 referitoare la faptele de natură penală. Pentru
aplicarea acestor prevederi, par cipanţii la atelierele de lucru au iden ficat nevoia
de a avea o înţelegere unitară, la nivel de sistem judiciar, a modului de aplicare
a medierii, şi de a include prevederi exprese în alte norme ce stau la baza
ac vităţii lor. 

Evaluarea întâlnirilor regionale s-a realizat printr-un ches onar oferit
par cipanţilor la fiecare eveniment. Ches onarul a inclus întrebări vizând gradul
de sa sfacţie referitor la conţinutul atelierelor, dar şi la modul de organizare al
acestora. Au fost completate şi interpretate 189 de ches onare de evaluare.

58%, respec v 39% dintre par cipanţii la evenimentele regionale sunt interesaţi
în foarte mare măsură/în mare măsură de u lizarea medierii în abordarea
conflictelor din comunitate şi de cadrul legal care reglementează aplicarea
medierii.
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În aceste condiţii, majori ta -
tea respondenţilor au consi -
derat că materialele oferite în
cadrul întâlnirilor sunt de
bună şi foarte bună calitate
(47%, respec v 49%). De
asemenea, 95% dintre par  -
cipanţi au apreciat că mate -
rialele diseminate în cadrul
eve nimentelor regionale co -
res   pund unui standard ridicat
de calitate (49% dintre ei au

menţionat că documentele sunt de foarte bună calitate, iar 46% că acestea sunt
de bună calitate).

Organizarea întâlnirii a fost evaluată ca foarte bună (64%) şi bună (31%) de
majoritatea respondenţilor, iar 93% dintre aceş a au considerat că spaţiul
des nat evenimentului şi logis ca au fost adecvate. 
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În ceea ce priveşte resursele umane implicate în desfăşurarea întâlnirilor,
prestaţia facilitatorilor a fost apreciată drept corespunzătoare de 93% dintre
respondenţi. De asemenea, a fost realizată o evaluare a modului în care
par cipanţii au apreciat intervenţiile vorbitorilor (trei dintre ei fac parte din
echipa de proiect, iar dl. Adi Gavrilă şi dl. Zeno Şuştac au fost invitaţi să par cipe
ca vorbitori la evenimentele organizate la Craiova, respec v Timişoara). Valorile
prezentate în graficul referitor la prestaţia vorbitorilor reprezintă numărul de
răspunsuri. Diferenţele apărute în numărul total de răspunsuri pentru fiecare
persoană sunt determinate de faptul că fiecare vorbitor a fost prezent la un
număr diferit de evenimente.

La finalul ches onarului a fost introdusă o întrebare deschisă care a solicitat
par cipanţilor observaţii şi comentarii referitoare la eveniment. Răspunsurile
obţinute sunt sinte zate mai jos. 

a. Aprecieri referitoare la conţinutul şi desfăşurarea evenimentelor
Răspunsurile din această categorie au exprimat opinii pozi ve despre u litatea
şi actualitatea temei întâlnirilor, despre coerenţa cu care au fost abordate
subiectele şi despre calitatea dezbaterilor. Opiniile mai degrabă nega ve au
menţionat: prezentările generale, teore ce, lipsite de studii de caz relevante;
fluenţa redusă a prezentărilor; agenda încărcată; comentarii uneori contradictorii
din partea vorbitorilor. 

b. Recomandări
Par cipanţii au formulat o serie de recomandări privind îmbunătăţirea acestui
 p de întâlniri:
• Alocare mai mare de  mp pentru întâlnire şi dezbateri, as el încât
evenimentele să dureze două sau trei zile; 

• Organizarea de as el de întâlniri la nivel judeţean, la care să par cipe mai
mulţi reprezentanţi ai autorităţilor locale;

• Furnizarea de studii de caz şi exemple prac ce privind u lizarea medierii,
relevante inclusiv pentru poliţiş . Par ciparea mai multor experţi în diferite
domenii în care se aplică medierea, din partea ins tuţiilor guvernamentale
centrale;

• O abordare mai ex nsă a situaţiei din mediul rural, unde conflictele nu
implică neapărat cauze penale, şi organizarea unor evenimente similare
pentru poliţiş i din mediul rural;

• Accent mai mare pe forma de organizare a noii profesii;
• Organizarea de întâlniri în care par cipanţii să înţeleagă exact cum se
desfăşoară un proces de mediere, prin intermediul jocurilor de rol şi al
studiilor de caz, şi cum se poate aplica legea medierii.
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De asemenea, o serie de opinii au vizat recomandări pentru promovarea şi
u lizarea medierii în viitor:
• Promovarea medierii către cetăţeni, sistemul de jus ţie, Poliţie şi alte
ins tuţii ale statului;

• Transmiterea de informaţii despre mediere şi legislaţia aferentă către
cetăţeni prin campanii agresive mass-media, în special prin emisiuni TV la
ore de audienţă mare pe posturile naţionale;

• Replicarea proiectului;
• Realizarea de modificări legisla ve as el încât poliţiş i să poată apela la
serviciile unui mediator în exercitarea atribuţiilor de serviciu. 

c. Bariere în u lizarea medierii
• Procesul lent de schimbare a mentalităţii populaţiei;
• Legislaţia încă necorelată cu Legea nr. 192/2006 – Codul de Procedură Civilă
şi Codul de Procedură Penală – şi incompletă (de exemplu referitor la cauzele
de drept penal în care poate fi u lizată medierea). Însăşi legea medierii
include ambiguităţi;

• Incompa bilitatea poliţist – mediator;
• Lipsa banilor necesari pentru aplicarea medierii. 

Întâlniri locale
Această ac vitate a avut rolul de a îmbunătăţi relaţia la nivel local dintre
administraţie şi mediatorii profesioniş , inclusiv organizaţiile din domeniul
medierii cons tuite la nivel local. Întâlnirile au oferit un spaţiu de discuţii care să
ajute la conturarea unor proceduri privind iden ficarea şi trimiterea către
mediator a părţilor aflate în situaţii conflictuale, în special a celor care au la bază
violenţa domes că şi discriminarea pe baze etnice.

Pregă rea întâlnirilor locale
După finalizarea evenimentelor regionale, a fost obţinut acordul asociaţilor în
proiect, respec v Ins tutul pentru Cercetarea şi Prevenirea Criminalităţii al
Inspectoratului General al Poliţiei Române, pentru organizarea întâlnirilor
judeţene. Acordul s-a materializat într-un protocol semnat între IGPR şi Fundaţia
pentru Schimbări Democra ce în luna mai 2008 şi a cons tuit baza ins tuţională
pentru organizarea întâlnirilor locale de către Serviciile de Prevenire din
Inspectoratele Judeţene de Poliţie. Partenerii au considerat că pentru întâlnirile
locale este foarte important ca o ins tuţie publică să îşi asume răspunderea
organizării şi invitării părţilor interesate, inclusiva mediatorilor. 

Au fost iden ficate locaţiile pentru cele 42 de întâlniri locale (câte o întâlnire orga -
nizată în fiecare reşedinţă de judeţ, plus Municipiul Bucureş ),  pul de materiale
suport necesare organizării, şi s-a făcut o listă a locaţiilor potenţiale pentru a
asigura şi par ciparea membrilor echipei de proiect, conform propunerii iniţiale.
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În perioada de pregă re a întâlnirilor locale, echipa de proiect a evaluat modul
în care evenimentele regionale au crescut gradul de informare al ofiţerilor de
prevenire din cadrul inspectoratelor judeţene de poliţie, prin transmiterea,
colectarea şi prelucrarea unui ches onar dedicat acestui scop.

Ches onarul a inclus cinci întrebări şi a fost transmis, prin intermediul Ins tutului
pentru Cercetarea şi Prevenirea Criminalităţii, către reprezentanţii acestuia care
au par cipat la evenimentele regionale. Cu sprijinul acestei ins tuţii au fost
colectate 136 de ches onare completate de poliţiş  din Serviciile de Prevenire
ale Inspectoratelor de Poliţie din 39 de judeţe ale ţării. 

Conform ches onarelor, 88% dintre respondenţi consideră că sunt mai bine
informaţi cu privire la mediere, iar 8% şi respec v 1% cred că gradul lor de
informare este în mică şi
foarte mică măsură
îmbună tăţit ca urmare a
evenimen telor regionale.
3% dintre respondenţi
consideră că evenimentele
nu le-au adus mai multe
informaţii. Pe de altă parte,
90% dintre răs punsuri
menţionează că
evenimentele regionale au
furnizat date şi informaţii
noi referitoare la mediere şi
organizarea profesiei de
mediator. Într-un procent mai mic (85%), poliţiş i au considerat că informaţiile
despre mediere le sunt de ajutor în ac vitatea profe sională. Corelat cu observa -
ţiile furnizate de par cipanţi în cadrul întâlnirilor regio nale şi în ches onarele de

evaluare completate atunci,
respondenţii care consideră că
informaţiile despre me diere nu
le sunt u le în exercitarea
profesiei lor (15%) pot fi
influenţaţi şi de lipsa de
corelare a legislaţiei privind
medierea cu Codul de Proce -
dură Penală, ceea ce nu
încurajează poliţiş i să vadă în
această metodă de rezolvare a
conflictelor o soluţie viabilă. 
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Pentru a putea iden fica gradul de interes al membrilor grupului ţintă al
proiectului privind domenii specifice în care se poate u liza medierea, a fost
introdusă o întrebare în ches onar care să indice subiectele care respondenţii
consideră că este important să fie abordate în întâlnirile locale. Domeniile alese
cel mai frecvent sunt violenţa domes că (87%) şi delicvenţa juvenilă (71%).
Acestea au fost urmate de domeniile relaţii interetnice (49%) şi relaţii de
vecinătate (39%). Un grad redus de interes au suscitat temele legate de
combaterea discriminării (26%) şi protecţia mediului (8%). Trebuie menţionat
că aceste ul me două domenii se află deja pe agenda publică în calitate de
probleme cu care se confruntă comunităţile locale, iar numărul scăzut de opţiuni
poate indica o nevoie considerabilă de conş en zare a reprezentanţilor Poliţiei
referitor la impactul unor conflicte de acest  p asupra comunităţii şi la
necesitatea unei abordări coerente privind managementul conflictelor în aceste
cazuri. 
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La finalul ches onarului, întrebarea deschisă care a solicitat observaţii şi comen -
tarii din partea respondenţilor a adus în discuţie recomandări foarte similare celor
colectate prin intermediul ches onarelor completate la evenimentele regionale.
Mai jos a fost realizată o sinteză a opiniilor care nu s-au regăsit în ches onarele
precedente, referitoare atât la recomandări pentru îmbunătăţirea aplicării
medierii, cât şi a sistemului de transmitere a informaţiilor despre mediere:
- este necesară iden ficarea unei modalităţi de oferire gratuită a serviciilor
de mediere, întrucât situaţia socio-econimică a majorităţii populaţiei este
de natură să limiteze accesul la acest serviciu;

- întâlnirile şi cursurile ar trebui organizate şi pentru alţi lucrători din Poliţie,
de către persoane specializate;

- este u l ca medierea să fie introdusă ca tema că în curricula Şcolilor de Poliţie;
- este necesar să fie organizate module de pregă re a poliţiş lor în domeniul
medierii, ţinând cont de specificul fiecărui judeţ;

- întâlnirile judeţene ar putea fi organizate semestrial;
- este necesară colaborarea oficială a Poliţiei cu ins tuţii publice cores pon -
dente pentru îndrumarea părţilor către mediere. 

Derularea întâlnirilor locale
Spre deosebire de întâlnirile regionale, la majoritatea întâlnirilor locale au fost
invitaţi judecători, procurori, precum şi reprezentanţi ai primăriilor. În unele cazuri
au fost prezenţi şi reprezentanţi ai Prefecturii, în special din Biroul pentru Romi.

În cadrul întâlnirilor a fost prezentat rolul mediatorului în comunitate şi beneficiile
pe care le poate aduce u lizarea medierii pentru prevenirea conflictelor şi au fost
diseminate informaţii despre ac vitatea mediatorilor deja autorizaţi. 

La finalul fiecărui eveniment a fost inclusă o secţiune de discuţii libere pentru a
încuraja grupurile ţintă să solicite sprijinul mediatorilor autorizaţi. Deoarece a
fost asigurată prezenţa a minim 2 – 3 mediatori autorizaţi la fiecare întâlnire,
discuţiile au fost un foarte bun prilej de cunoaştere şi de clarificare cu privire la
solicitarea serviciilor de mediere, plata mediatorilor şi  pul de fapte care pot
beneficia cel mai mult de mediere.

Reprezentanţi ai echipei de proiect, din partea Fundaţiei pentru Schimbări
Democra ce (FDC), Asociaţiei ALMA-RO şi Ins tutului pentru Cercetarea şi
Prevenirea Criminalităţii, au fost prezenţi la întâlnirile organizate la Braşov,
Focşani, Deva, Târgu Jiu, Zalău, Tulcea, Piteş , Slobozia şi Bucureş .

Conferinţa internaţională
Pentru a asigura o cât mai bună comunicare între grupurile ţintă implicate în pro -
iect, la finalul acestuia a fost programată organizarea unei conferinţe internaţionale.
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Scopul acestei conferinţe a fost acela de a promova medierea şi profesia de
mediator în România şi a oferi modele de bune prac ci în domeniu, din ţări ale
Uniunii Europene. 

Una din temele majore ale conferinţei este cea referitoare la susţinerea
financiară a ac vităţii mediatorilor, dat fiind faptul că în multe  puri de conflicte
medierea poate fi poate unica soluţie pentru a readuce pacea socială în
comunitate, însă beneficiarii serviciilor de mediere nu pot susţine financiar direct
plata acestora (de exemplu vic mele violenţei sau ale discriminării). Prin urmare,
evenimentul s-a dorit un prilej de a promova inclusiv ideea unor servicii de
mediere susţinute prin structuri ale administraţiei publice sau prin programe
naţionale, regionale sau locale (eventual cu ajutorul unor parteneriate cu
organizaţii europene de profil). 

Echipa de proiect a realizat invitaţiile pentru eveniment, agenda şi structura
mapei par cipanţilor. Invitaţiile au fost trimise de FDC şi ICPC către reprezentanţii
grupurilor ţintă. De asemenea, au fost invitate organizaţii specializate în mediere
din Uniunea Europeană. Echipa de proiect a solicitat unui număr de invitaţi
pregă rea unor discursuri şi prezentări, care au fost incluse în format  părit şi în
mapa par cipanţilor. 

Conferinţa internaţională s-a desfăşurat în perioada 16 – 17 octombrie 2008 în
Bucureş , iar la eveniment au fost invitate să par cipe aproxima v 50 de
persoane din ţară şi 10 reprezentanţi ai unor organizaţii de specializate pe
mediere din UE. 

Medierea în comunitate – impact media
Pentru promovarea proiectului au fost realizate comunicate de presă, as el:
- comunicat de presă iniţial de lansare a proiectului;
- comunicat de presă după desfăşurarea fiecărui eveniment din proiect,
inclusiv după conferinţa internaţională (pentru presa naţională).

Efortul echipei de proiect de a asigura o cât mai bună acoperire mass-media a
proiectului s-a adăugat celui al organizatorilor întâlnirilor locale. As el, înainte
de fiecare întâlnire locală organizată de ofiţerii de prevenire din Inspectoratele
Judeţene de Poliţie au fost transmise către presa locală comunicate de presă,
iar la unele dintre evenimente presa a fost invitată să par cipe.

Rezultatele nu s-au lăsat aşteptate. Ins tuţiile de media au relatat în aproape
toate cazurile despre proiect, iar conceptul „Medierea în comunitate” s-a regăsit
în cadrul mai multor ar cole scrise de jurnaliş i prezenţi la întâlniri. 
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Suplimentar, paginile web dedicate medierii au preluat informaţiile din presă
despre proiect, despre implicarea Poliţiei Române în promovarea medierii şi au
preluat conceptul „Medierea în comunitate”. Toate materialele publicate în
cadrul proiectului sunt deja incluse în aceste pagini web şi pot fi descărcate
pentru a fi studiate sau distribuite celor interesaţi.
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V.  Extras din prezentările susţinute în cadrul 
atelierelor de lucru regionale

În România, primele iniţia ve de promovare a medierii datează din 1996, când
Fundaţia pentru Schimbări Democra ce a derulat primul proiect în domeniu. La
acea dată medierea era un concept cvasi-necunoscut publicului român, cu o
u litate incertă într-o societate în care conflictul deschis era perceput ca singura
formă de progres social.

De ce să apelăm la mediere când putem acţiona în instanţă sau chiar apela
la diverse forme de violenţă? Dacă ceilalţi nu văd ce putem face, nu stau de
vorbă cu noi.

Pe măsură ce medierea a obţinut un sprijin public din ce în ce mai mare, au
apărut şi primele confuzii referitor la ce ş e şi ce face mediatorul, precum şi la
condiţiile minim necesare de pregă re pe care acesta trebuie să le îndeplinească.

În iulie 2000, Consiliul pentru Standarde Ocupaţionale (COSA) a adoptat
Standardul Ocupaţional al Mediatorului. Standardul a fost dezvoltat împreună cu
Fundaţia pentru Schimbări Democra ce ca unitate pilot şi apoi comparat cu alte
standarde din zona nord-americană şi din Europa, din punct de vedere al
competenţelor mediatorului.

În mar e 2001, a fost introdusă în Codul Ocupaţiilor din România (COR) şi
ocupaţia de mediator as el: Mediator cod 244.702 – studii superioare, la
secţiunea specialiş  relaţii publice.

Primele iniţia ve legisla ve de includere a medierii în soluţionarea disputelor
au aparţinut Ministerului Muncii, care a inclus medierea ca modalitate
alterna vă de rezolvare a disputelor în Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea
conflictelor de muncă, la Cap. 2 – „Modul de soluţionare a conflictelor de
interese", Secţiunea 4 – „Medierea conflictelor de interese".

Ulterior, prin Ordonanţa nr. 77/2003 privind completarea OG nr. 137/2000
privind prevenirea şi soluţionarea tuturor formelor de  discriminare, s-a introdus
referirea la u lizarea medierii la art. 2, alin. (8) – „Eliminarea tuturor formelor de
discriminare se poate face prin […] (b) mediere”, iar la art. 19, alin. (4) – „Consiliul
Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) acţionează prin […] (b)
medierea faptelor de discriminare”.

Un alt act norma v cu referire directă la mediere este Legea nr. 217/2003 pentru
prevenirea şi combaterea violenţei în familie. 
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Nu în ul mul rând, în 2005, Uniunea Naţională a Barourilor din România a inclus
în Legea nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat şi
posibilitatea avocaţilor de a desfăşura ac vităţi de mediere.

Deşi au încurajat u lizarea medierii, nici unul din aceste acte norma ve nu a
reuşit să promoveze u lizarea medierii pe scară largă. Abia adoptarea Legii 
nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator a permis
începerea construirii unui sistem unitar de aplicare a medierii în România.

Legea nr. 192/2006 clarifică pentru prima oară locul medierii în sistemul de
rezolvare a disputelor/conflictelor, rolul şi obligaţiile mediatorului în rezolvarea
unui conflict, cum se poate apela la serviciul de mediere şi cine poate fi mediator.

Legea nr. 192/2006 oferă o definiţie oficială a mediatorului şi a serviciului de
mediere, stabileşte un sistem de structurare a profesiei de mediator, ins tuie o
autoritate la nivel naţional care are responsabilitatea de reglementare în
domeniu (Consiliul de Mediere), stabileşte obligaţiile şi drepturile mediatorului
şi iden fică domenii în care medierea este aşteptată să producă efecte, precum
şi un minim de cerinţe procedurale pentru u lizarea medierii în relaţie cu
instanţele juridice şi organele judiciare.

Conform art. 1 din Legea nr. 192/2006,  
(1) Medierea reprezintă o modalitate faculta vă de soluţionare a conflictelor
pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoane specializate în calitate de
mediator, în condiţii de neutralitate, imparţialitate şi confidenţialitate.
(2) Medierea se bazează pe încrederea pe care părţile o acordă mediatorului,
ca persoană aptă să faciliteze negocierile dintre ele şi să le sprijine pentru
soluţionarea conflictului, prin obţinerea unei soluţii reciproc convenabile,
eficiente şi durabile.

As el, medierea este inclusă în sistemul ADR, îşi menţine caracterul consensual
şi oferă deplină confidenţialitate părţilor pentru discuţiile purtate în relaţia cu
mediatorul.

Ar colul 2 din lege statuează un alt principiu care guvernează ac vitatea de
mediere, şi anume caracterul voluntar, lăsând loc pentru u lizarea medierii în
oricare din stadiile unei dispute, respec v înainte, în  mpul şi ulterior unui
proces în instanţă.

„Dacă legea nu prevede al el, părţile, persoane fizice sau persoane juridice,
pot recurge la mediere în mod voluntar, inclusiv după declanşarea unui
proces în faţa instanţelor competente, convenind să soluţioneze, pe această 
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cale, orice conflicte în materie civilă, comercială, de familie, în materie
penală, precum şi în alte materii, în condiţiile prevăzute de prezenta lege.”

Succesul medierii este datorat în cea mai mare parte încrederii pe care părţile o
acordă mediatorului. Pentru a face faţă acestei responsabilităţi, mediatorul
trebuie să se pregătească pentru a profesa şi poate să îşi desfăşoare ac vitatea
doar în condiţiile art. 7.

„Poate fi mediator persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are capacitate deplină de exerciţiu;
b) are studii superioare;
c) are o vechime în muncă de cel puţin 3 ani sau a absolvit un program
postuniversitar de nivel master în domeniu, acreditat conform legii şi avizat
de Consiliul de mediere;
d) este aptă, din punct de vedere medical, pentru exercitarea acestei ac vităţi;
e) se bucură de o bună reputaţie şi nu a fost condamnată defini v pentru
săvârşirea unei infracţiuni intenţionate, de natură să aducă a ngere
pres giului profesiei;
f) a absolvit cursurile pentru formarea mediatorilor, în condiţiile legii, cu
excepţia absolvenţilor de programe postuniversitare de nivel master în
domeniu, acreditate conform legii şi avizate de Consiliul de mediere;
g) a fost autorizată ca mediator, în condiţiile prezentei legi.”

Pentru a ges ona sistemul, Legea nr. 192/2006 a creat un organism autonom
care desfăşoară o ac vitate de interes public, respec v Consiliul de Mediere.
Consiliul este format din 9 membri, reprezentanţi ai mediatorilor, care sunt la
rândul lor mediatori şi, într-un mandat de 2 ani, ges onează interesele profesiei,
în sensul aplicării legii. 

Primii membri în Consiliul de Mediere au fost desemnaţi prin Ordinul Ministrului
Jus ţiei nr. 2220/C din 6 octombrie 2006.  

În 2007 au fost elaborate Codul de E că şi Deontologie profesională a mediatorilor
(publicat pe site-ul Consiliului www.cmediere.ro ), Regulamentul de Organizare
şi Funcţionare al Consiliului de Mediere (publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea 1, în 27 iulie 2007) şi Standardul de formare a mediatorilor (publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea 1, în 22 octombrie 2007).

Codul de e că şi deontologie profesională al mediatorilor autorizaţi cuprinde
ansamblul normelor şi caracteris cilor ce definesc calitatea ac vităţii
profesionale, el având rol de a servi ca linie de conduită obligatorie a mediatorilor,
as el încât aceş a să desfăşoare o ac vitate competentă şi responsabilă, în
conformitate cu e ca profesiei.
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Obiec vele Codului de E că şi Deontologie Profesională sunt următoarele:
a) să ofere mediatorilor liniile de conduită directoare în ac vitatea pe care o
desfăşoară;

b) să  apere  interesul public (medierea este, conform art. 4 alin. 1 din Legea 
nr.  192, o ac vitate de interes public);

c) să promoveze încrederea în mediere ca modalitate alterna vă de soluţionare
a conflictelor.

Unul dintre cele mai importante mo ve pentru care medierea a fost inclusă cu
atâta rapiditate în prac ca de soluţionare a disputelor este dată de caracterul
confidenţial al acesteia.

Prin însăşi natura misiunii sale, mediatorul este depozitarul secretelor părţilor
implicate în procedura medierii şi des natarul comunicărilor de natură
confidenţială. Fără o garanţie a confidenţialităţii, încrederea nu poate exista. Prin
urmare, secretul profesional este recunoscut ca fiind deopotrivă un drept şi o
îndatorire fundamentală şi primordială a mediatorului. 

Mediatorul trebuie să respecte secretul oricărei informaţii confidenţiale de care
ia cunoş nţă în cadrul ac vităţii sale profesionale. Această obligaţie nu este
limitată în  mp. 

Prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, Consiliul de Mediere a detaliat
modul de dobândire a calităţii de mediator şi de autorizare în vederea exercitării
profesiei.

Autorizarea mediatorilor se realizează în două etape:
a) constatarea de către Consiliu a îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 7
lit. a-f sau art. 72 alin. 2 din Lege;

b) avizarea formei de exercitare a profesiei de mediator. 

Deşi  nde să ins tuie un sistem unitar de formare a mediatorilor, Legea 
nr. 192/2006 recunoaşte faptul că şi anterior adoptării ei au existat programe
de formare care au corespuns Standardului Ocupaţional al Mediatorului (adoptat
în iulie 2000). Prin art. 72, se recunosc aceste programe de formare şi se oferă
posibilitatea persoanelor aflate în această situaţie să ceară recunoaşterea
formarii şi, eventual, autorizarea ca mediatori.

Aparent simplu, acest ar col a necesitat clarificări suplimentare proporţional cu
diversitatea programelor de formare derulate. Mai mult, sunt numeroase cazuri 
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în care cursuri de formare au fost completate cu alte forme de pregă re de nivel
academic sau de mai lungă durată organizate de diferite organizaţii naţionale şi
internaţionale.

Standardul de formare a mediatorilor a permis construirea unui sistem unitar
de apreciere şi a stabilit repere pentru analiza fiecărui curs de formare anterior
legii. Principalul standard de legi mitate sau criteriu obiec v de analiză îl
cons tuie Standardul Ocupaţional al Mediatorului.

Standardul Ocupaţional al Mediatorului, ca etalon de analiză, are cel puţin
următoarele avantaje:
1) este conform cu documente care prezintă înţelegerea la nivel internaţional
a ocupaţiei de mediator, inclusiv cu Recomandările Consiliului Europei;

2) este elaborat anterior derulării celor mai multe programe de formare a
mediatorilor sau de nivel academic în domeniul medierii derulate în
România, respec v în 2000;

3) este validat de experţii internaţionali care au oferit consultanţă pentru
formularea legii şi nu a fost contestat în tot acest interval de  mp de nici o
organizaţie din domeniul medierii. Mai mult, el a fost tradus şi prezentat prin
diverse forme media la nivel internaţional (în special prin site-uri web).

Existenţa documentelor mai sus menţionate ins tuie jaloane clare pentru
dezvoltarea medierii ca serviciu public în România în următoarea perioadă.

Dinamica societăţii româneş , supusă unor presiuni considerabile de
modernizare şi adaptare la standardele Uniunii Europene, a creat deja un
potenţial uriaş pentru u lizarea medierii.

Primul pas a fost realizat în direcţia u lizării serviciului profesionist de mediere
prin apariţia Tabloului Mediatorilor. Tabloul a fost publicat în Monitorul Oficial
nr. 357 din 8 mai 2008. Tabloul cuprinde numele mediatorilor autorizaţi, datele
de contact ale formelor de exercitare a profesiei de mediator, precum şi modul
în care aceş a s-au pregă t pentru a intra în profesia de mediator. Tabloul
Mediatorilor este publicat anual în Monitorul Oficial al României, Partea I, este
actualizat lunar, postat pe site-ul oficial al Consiliului de Mediere şi al Ministerului
Jus ţiei şi este distribuit către instanţe, organe judiciare şi administraţia publică
(în conformitate cu prevederile art. 12, alin. 3 din Legea nr. 192/ 2006).

O prevedere deosebit de importantă a Legii nr. 192/2006 este cea referitoare la
onorariul care se plăteşte mediatorului pentru serviciile prestate de acesta.
As el, mediatorii sunt obligaţi să încheie contracte cu părţile care vin la mediere 
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şi să primească un onorariu pentru plata acestor servicii. Cu alte cuvinte,
mediatorul este considerat un liber profesionist care îşi acoperă cheltuielile
administra ve din onorariile pe care le primeşte ca urmare a serviciilor prestate.
Este principala diferenţă între mediatorul autorizat care desfăşoară ac vitatea de
mediere ca profesie şi orice altă persoană care, în cadrul atribuţiilor specifice
funcţiei sau în mediul privat acţionează pentru a ajuta la rezolvarea unor dispute
asumându-şi un rol de mediator.

Apariţia Legii nr. 192/2006 a declanşat şi un proces mai amplu de clarificări
conceptuale şi de limbaj referitor la mediere, generând discuţii aprinse şi în
cadrul întâlnirilor organizate în cadrul proiectului. Există funcţii publice care
includ în fişa postului fie abilităţi de a media, fie ac vităţi de mediere, făcând
as el şi mai dificilă delimitarea între profesia de mediator şi alte funcţiuni
specifice din administraţia publică. 

Este important de iden ficat modul în care aceste  puri de ac vităţi pot coexista,
as el încât efortul colec v să conducă la diminuarea stării conflictuale, la modul
general, şi la reducerea efectelor acesteia, în par cular, în special în reducerea
numărului de cazuri care ajung în faţa instanţelor de judecată.

Legea nr. 192/2006 mai face referiri la modul în care medierea poate fi inclusă
în rezolvarea unor dispute de natura civilă sau penală, dedicând secţiuni dis ncte
pentru Medierea în cazul unui li giu civil pe rolul instanţelor de judecată (art.
61, 62 şi 63), Dispoziţii speciale privind conflictele de familie (art. 64, 65 şi 66),
precum şi pentru Dispoziţii speciale privind medierea în cauze penale (art. 67, 68,
69 şi 70).   
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VI. Percepţia grupului ţintă al proiectului asupra medierii 

Proiectul “Medierea în comunitate” şi-a propus să ofere organelor judiciare
posibilitatea implicării ac ve în construirea unui sistem bazat pe u lizarea
serviciilor mediatorilor autorizaţi pentru rezolvarea conflictelor şi prevenirea
violenţelor, în condiţiile în care conflictul este considerat un aspect intrinsec şi
inevitabil al schimbării sociale.

Comentariile menţionate în ches onarele de evaluare de către par cipanţii la
întâlnirile regionale şi la o parte dintre întâlnirile locale organizate1 pot fi grupate
pe mai multe tema ci:

a. Gradul de interes/încredere privind medierea ca alterna vă de rezolvare a
disputelor;

b. Poliţist versus mediator;
c. Bariere/riscuri;
d. Promovarea medierii şi a profesiei de mediator;
e. Îmbunătăţirea legislaţiei/mecanismelor de u lizare a medierii în comunitate. 

a. Gradul de interes/încredere privind medierea ca alterna vă de rezolvare a
disputelor

Medierea ca alterna vă la procesul în instanţă pentru a rezolva o dispută este un
subiect de mare actualitate, în condiţiile în care rezolvarea clasică prin apelarea
la jus ţie a condus deja la o suprasolicitare a acestora, la creşterea exagerată a
costurilor pentru susţinerea unui proces în instanţă şi la tergiversări care de
multe ori generează, la rândul lor, noi şi complexe situaţii conflictuale.

Medierea oferă avantajul formulării unor soluţii mai convenabile pentru părţile
aflate în conflict, mutând ponderea pe sa sfacerea intereselor părţilor. Mult mai
important este faptul că medierea oferă deplină confidenţialitate părţilor şi îşi
menţine caracterul voluntar pe tot parcursul ei. Cu alte cuvinte, fără să îşi
prezinte situaţia în săli publice, părţile discută direct şi formulează soluţii, dar au
libertatea de a renunţa în orice moment la mediere, fără consecinţe procedurale.

Pentru a putea fi aplicata cu succes, este necesar ca medierea să fie cunoscută
şi înţeleasă de toate părţile interesate (jus ţie, poliţie, administraţie centrală,
administraţie locală, firme, societate civilă, cetăţeni etc.). 

1 Notă: Ches onare accesibile până la momentul elaborarii prezentului Raport. 
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Este esenţială creşterea încrederii cetăţenilor şi a comunităţilor în procesul de
mediere a disputelor. În acest sens au fost menţionate în mod expres disputele
din mediul rural ce şi-ar putea găsi rezolvare prin mediere.

Există diferite moduri de a media, dar forma promovată în prezent în statele
europene este cea a medierii structurate. Acest model de mediere presupune o
specializare a mediatorului prin cursuri de pregă re şi derularea asistenţei,
urmărind un plan de parcurgere a unor etape şi paşi secvenţiali (procesul de
mediere).

b. Poliţist versus mediator
Medierea structurată (conform Legii nr. 192/2006) este deseori confundată cu
facilitarea şi negocierea, dar şi cu o componentă a ac vităţii specifice de poliţie. 

Încadrarea ca funcţionar public a poliţistului face incompa bilă profesia sa cu
cea de mediator. El rămâne însă un factor important de siguranţă în comunitate
şi poate îndruma (acolo unde este cazul) părţile să apeleze la serviciile unui
mediator profesionist din tabloul mediatorilor.

Este imperios necesar ca, între indicatorii de evaluare a ac vităţii poliţiş lor, să
fie introduşi indicatori care se referă la prevenire violenţelor prin folosirea
alterna velor de rezolvare a disputelor, inclusiv medierea.

Par cipanţii la întâlniri din cadrul Poliţiei au avut tendinţa de a se concentra în
mod special pe aspecte privind procesul de mediere condus de mediatorii
profesioniş , “pentru a se convinge  despre u litatea medierii şi a competenţei
profesionale a mediatorului”, precum şi pe necesitatea modificării legislaţiei în
sensul în care poliţistul să poată avea şi rol de mediator în comunitatea sa. S-a
pus problema chiar ca medierea să fie inclusă/prevăzută în mod clar în unele
atribuţiuni ale Poliţiei pentru a putea fi exercitată.

Discuţiile au evidenţiat însă imposibilitatea ca un funcţionar public (implicit din
cadrul Poliţiei) să poată acţiona ca mediator profesionist în litera şi spiritul Legii
nr. 192/2006, în condiţiile respectării principiilor de neutralitate, imparţialitate
şi confidenţialitate din cadrul unui proces de mediere structurată.

c. Bariere/riscuri în u lizarea medierii ca alterna vă de rezolvare a disputelor
S-au evidenţiat câteva bariere în aplicarea cu succes a legii privind medierea şi
profesia de mediator în România: 
- de ordin educaţional (mentalitate);
- de ordin material (onorariul mediatorului);
- de ordin procedural/ legisla ve.
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Deşi susţinut de principiu ca şi concept, gradul de încredere a poliţiş lor în
aplicarea medierii în cauze penale a fost destul de scăzut. Principalele piedici
iden ficate de aceş a sunt lipsa unei culturi a dialogului în societatea
românească, dar şi specificul stării infracţionale ( puri predominante de
infracţiuni) cu care se confruntă România în prezent şi pentru care medierea nu
este considerată cea mai bună cale de soluţionare.

d. Promovarea medierii şi a profesiei de mediator
A fost aproape unanim punctul de vedere că această temă prezintă interes şi e
nevoie de mai multă publicitate pentru acest  p de serviciu public. 

“Proiectul şi conceptul sunt foarte bune şi rolul lor este evident în orice societate
democra că, însă consider că aceste informaţii ar trebui aduse la cunoş nţa
cetăţenilor prin campanii agresive mass-media, în special prin emisiuni TV la ore
de audienţă mare pe posturile naţionale” .

S-au menţionat câteva modalităţi de media zare a medierii şi a prevederilor
Legii nr. 192/2006:
- Ex nderea ac vităţii de diseminare de informaţii din cadrul proiectului
“Medierea în comunitate” şi către ceilalţi lucrători din poliţie, prezenţi prin
reprezentanţi;

- Editarea de pliante şi broşuri pentru popularizare;
- Întâlniri periodice cu cetăţenii şi cu alte părţi interesate în fiecare judeţ (cu
accent pe aspectele prac ce);

- Dezbateri publice cu alocarea de  mp suficient pentru clarificări, cu părţi
interesate în domeniu;

- Organizarea de seminarii;
- Organizarea de întâlniri între mediatori profesioniş  şi celelelte părţi
interesate;

- Ac vităţi de popularizare în rândul societăţii civile;
- Diseminarea Tabloului Mediatorilor în judeţe;
- Organizarea de campanii de informare şi de conş en zare a publicului larg
privind medierea şi profesia de mediator. 

e. Îmbunătăţirea legislaţiei/mecanismelor de u lizare a medierii în comunitate
Se impune îmbunătăţirea legislaţiei, în primul rând prin armonizarea Codurilor
de Procedură Civilă şi Penală cu prevederile legii medierii şi prin clarificarea
modalităţilor de apelare la serviciul de mediere de către părţi. De asemenea, se
impune ins tuirea caracterului suspensiv al medierii în plan procesual penal şi
iden ficarea unor modalităţi de a asigura gratuitate pentru unele părţi aflate în
dispută care nu au posibilitatea de a plă  onorariul unui mediator.
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VII. Concluzii şi recomandări

Indiferent de domeniul în care se manifestă, de părţile implicate sau de
intensitatea cu care se manifestă, conflictul poate fi abordat construc v, pot fi
stabilite acorduri şi pot fi formulate soluţii care să reziste în  mp.

Mo vaţiile principale pentru promovarea medierii şi includerea ei ca prac că în
ţările europene au fost similare celor din statele nord-americane, anume:
supraaglomerarea instanţelor şi implicit restrângerea pe cale birocra că a
dreptului la înfăptuirea jus ţiei, dar şi nevoia de a oferi o mai mare stabilitate
soluţiilor adoptate prin metode consensuale.

Indiferent de domeniul în care se realizează, este necesar un proces de informare
la nivel naţional care să conducă la înţelegerea conceptului de mediere
structurată şi la cunoaşterea avantajelor u lizării medierii ca alterna vă la jus ţia
clasică.

În prac că, în aproape toate cazurile, se încearcă la început rezolvarea
problemelor prin dialog şi negociere, în special în cazurile mai puţin complexe.
În as el de cazuri, există mai multe şanse ca o soluţie propusă de o autoritate să
fie acceptată de părţi şi as el să se împiedice escaladarea conflictului. Rolul de
facilitator al comunicării în mediile cu potenţial crescut de conflict şi chiar de
escaladare rapidă spre violenţă, este mult mai aproape de ceea ce poate face un
poliţist în comunitate.

Sunt de menţionat lipsa cunoaşterii medierii ca alterna vă la jus ţie de către
publicul larg şi factorii de decizie, gradul scăzut de exper ză în domeniul medierii
a specialiş lor din ins tuţii cu atribuţii în a recomanda sau referi către mediatori
anumite cauze, tendinţa reprezentanţilor administraţiei publice locale şi ai
Poliţiei de a impune soluţii şi, nu în ul mul rând, nerecunoaşterea importanţei
muncii de mediator în societate.

O concluzie relevantă care a rezultat din numeroasele dezbateri organizate cu
reprezentanţii Poliţiei este faptul că aceş a nu sunt şi nu vor fi mo vaţi în viitor
să recomande medierea, atât  mp cât procedurile judiciare din acest moment
nu menţionează în nici un fel cum se poate face acest lucru în prac că. Din
contră, Codul de Procedură Penală stabileşte foarte clar paşii de intervenţie în
conflict, iar această lipsă de corelare legisla vă face ca poliţiş i să fie refractari
cu privire la recomandarea medierii, atât  mp cât aceasta ar însemna încălcarea
obligaţiilor lor legale. 
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Recomandarea de a u liza serviciile unui mediator profesionist poate fi făcută de
funcţionarii publici, în special cei din poliţie, doar atât  mp cât nu poate trezi
suspiciunea de favorizare a unui anumit mediator. As el, este nevoie de un
sistem care să protejeze atât mediatorii, cât şi poliţiş  de as el de acuze, iar
afişarea Tabloului Mediatorilor în locuri publice ar putea fi cea mai bună soluţie.

Atunci când se pune problema de a apela la jus ţie, pentru anumite cazuri
părţile sunt mult mai deschise să găsească alterna ve de rezolvare a disputei
dintre ele şi pot fi îndrumate să apeleze la mediere, cu referire la accesarea
Tabloului Mediatorilor.

Este simptoma că şi trebuie depus un efort susţinut pentru a evita confuzia care
se face între fostele “comisii de împăciuire” şi alterna vele la jus ţie pentru
rezolvarea disputelor, precum facilitarea, negocierea, medierea şi arbitrajul.
Totodată, este de menţionat confuzia aproape generală între medierea
structurată şi alte metode alterna ve de soluţionare a conflictelor (de exemplu
facilitarea sau concilierea).

Recomandări 
Există două aspecte ale implementării medierii structurate, ca alterna vă de
rezolvare a disputelor în comunitate: legiferarea formală şi implementarea reală,
planificarea implementării fiind esenţială pentru proces. În contrast cu procesele
tradiţionale, procesele bazate pe consens sunt u le datorită caracterului lor
voluntar, informal şi flexibil. 

Pentru ca procesul prin care părţile ajung la un acord (de construire a
consensului) să fie credibil şi jus ficat, toţi reprezentanţii părţilor interesate –
cei implicaţi sau afectaţi de posibilele rezultate ale procesului – ar trebui sa fie
de acord să par cipe, sau cel puţin să nu se opună dialogului. Abordările de
colaborare se bazează pe disponibilitatea par cipanţilor de a explora împreună
modalităţile de îmbinare a intereselor aparent contrare. 

Se impune o campanie de media zare a u lizării medierii în cadrul disputelor.
Actori importanţi în acest demers ar putea fi: Consiliul de Mediere, Ministerul
Jus ţiei, Ministerul Internelor şi Reformei Administra ve, furnizorii de servicii
de mediere, Inspectoratele de Poliţie, autorităţile publice locale.

Este nevoie de diseminarea de bune prac ci în domeniul medierii disputelor la
toate nivelele în România, atât din spaţiul american, cât şi din cel european,
pentru a creşte gradul de încredere al potenţialilor consumatori de mediere în
acest instrument. 
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Credem că, pentru buna implementare a legii medierii, este de o importanţă
vitală să se acorde şi resurse publice (de la nivel central sau local) pentru
susţinerea ac vităţii de mediere în domenii în care părţile nu au suficiente
resurse pentru a susţine direct onorariul mediatorilor sau nu pot fi forţate să
susţină o as el de cheltuială (cazul părţii vătămate într-un proces penal sau al
minorilor).

De asemenea, conform mul plelor intervenţii ale reprezentanţilor grupurilor
ţintă ale proiectului, medierea nu poate fi u lizată sau recomandată de o gamă
largă de actori, dacă legislaţia care reglementează domeniile în care se aplică
medierea nu este adaptată Legii nr. 192/2006. În special Codul de Procedură
Civilă şi Codul de Procedură Penală este necesar să fie corelate cu legea medierii. 

Pe termen mediu, după o monitorizare şi o evaluare a efectelor implementării
legii privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, este necesară
îmbunătăţirea prevederilor legii, eventual prin ex nderea acestor prevederi în
legi conexe. 
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I. Introduction 

Starting with 1998, a series of recommendations regarding the inclusion of
mediation in the resolution of various types of conflicts have been adopted at
the European level, namely: Recommendation (98) 1 regarding family law,
Recommendation (99) 19 related to penal mediation, Recommendation (2001) 9
regarding court alternatives to litigations between administrative authorities
and private actors, as well as Recommendation (2002) 10 regarding civil
mediation. 

Subsequently, under the authority of DG1 – European Commission for the
Efficiency of Justice, the Mediation Working Group was formed, i.e. CEPEJ-GT-
MED. The task of this group is to identify the way in which the above mentioned
recommendations are put into practice within the Member States, as well as to
write a report by December 31 2007. Moreover, in January 2007, a two-year
monitoring program started for 10 Member States, with Romania being part of
this group. The issues that are particularly monitored are related to the
consequences of mediation use on courts, so as to relieve their work and make
it more efficient or, in other words, to the effect of mediation on the quality of
justice.

All these recommendations were adopted as a consequence of the fact that the
positive effect of mediation, especially on the parties in conflict, was proved in
practice. The reports of various EU commissions have constantly shown that
mediation offers the occasion for the parties to express themselves more openly,
to freely utter their wishes and expectations related to the conflict, as well as the
fact that they do not feel their basic right are being violated. In addition, it is
recognized that mediation represents a very efficient means to actually protect
human rights.

The direct participation of the parties in conflict in the identification of resolution
options and eventually in the formulation of a solution that confers them the
feeling that their interests are known, acknowledged by the other party and
respected by implementation of the mutually agreed solution, undoubtedly
leads to a reduction in the number of cases in court. The direct dialogue between
parties, led by the mediator, towards building trust and the formulation of
sustainable solutions, decreases their need to go to court, except for the
situations where the law does not allow them to directly decide or when they
need a warrant for their agreement. In these situations, the task of courts is
much easier, being based on law interpretation and not on the attempt to
identify what exactly would be better for the parties, from the perspective of
emotional comfort, what the parties desire or need psychologically.
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However, for mediation to be practiced in a country, the administration has to
adopt several norms to allow the parties’ access to mediation, and to recognize
the positive impact of mediation. This aspect is included in all the above
mentioned recommendations and they are partially included in Romania’s
Judiciary Reform Program, formulated and adopted during the negotiation
period on the Justice and Home Affairs Chapter, to prepare Romania for
accession to the European Union.

In May 2006, Law no. 192 on mediation and the organization of the mediator
profession was adopted. Consequently, the Mediation Council was created, as a
regulation authority in the field of mediation and for the profession of mediator,
as an „autonomous body of public interest, with its headquarters in Bucharest”
(art. 17). 

Thus, currently all is set to apply the provisions of the Law no. 192/2006 in
relation to the juridical bodies, but no practical efforts have been made so that
the judiciary bodies and especially the Police to be able to apply the art. 6, a
provision of the Law which stipulates that „the judiciary and the arbitration
bodies, as well as other authorities with jurisdictional powers, will inform the
parties on the possibilities and advantages of using the mediation procedure and
can encourage them to resort to it, to solve their conflicts”.

The aim of these efforts is to research the unintentional conflicts, which usually
have causes independent of the parties, but occur even though no party wants
them, and affect all. Developing the abilities to use mediation can stop confron-
tation. However, it is naïve to think mediation works the same way in all cases. 

There are numerous and continuously diversifying forms and frameworks for
solving conflicts, which determined the systematization of these on criteria
specific to the type and complexity of the conflict.

For the conflicts that appear in communities, the resolution means are gradual,
ranging from informal to formal, forming a continuous work that includes: direct
negotiation, conciliation, mediation– arbitration, court. These conflict resolution
methods may be classified according to the manner the solution is looked for:
by the parties - in the case of direct negotiation and mediation, or by a third
party involved - in all other cases. The presence of a third party in solving
conflicts is meant to help the parties to identify a solution on their own (in case
of mediation), or to impose this solution (in the case of arbitration or court). 

The gradual approach of various forms of conflict resolution can be seen as
without reason if conflict is not viewed as an evolving process becoming evident 
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after the emergence of a problem, which causes disputes and damage to a party
and eventually leads to violence.

If the evolution of the conflict is associated with the various forms of conflict
resolution, one can notice that a certain form of resolution corresponds to a
certain stage of the conflict. Experience shows that intervention during an earlier
stage of the conflict, when no damage or violence were caused, allows for the
negotiation of problems and hence for certain negotiated maintenance of
relationship between parties. In this context, conflict resolution is meant to
prevent conflict escalation and the execution of acts leading to permanent
trauma. The intervention techniques for arbitration and court action are based
on civil and penal procedures based on parties’ rights. In the case of the
mediator, his or her intervention between parties is based on their interests and
aims at changing the attitude and the perception of one party towards the other,
so that eventually the problem can be solved. The two intervention types do not
exclude each other, but quite the opposite, they are making each other possible.
On one hand, we can understand and accept to have common interests as
parties in a conflict, but often a court is needed to translate agreements into legal
right. On the other hand, we can ask for our rights, but they cannot be translated
into a court decision if parties do not agree on their common interests. 

The mediator, the conciliator or the facilitator is an independent, neutral and
impartial third party whose responsibility is to help parties in finding solutions
for their disputes. On the one hand, the distinction between the three
intervention techniques in dispute resolution depends on the communication
level between parties and their wish to solve their conflict. On the other hand,
these are interwoven because the mediator must be a conciliator and a
facilitator, while the latter two can carry out activities to prepare mediation. In
the field literature these techniques are called Alternative Methods for Conflict
Resolution. 

The complexity of the mediation process consists of transforming one party’s
perception on the other, based primarily on their common interests. The aim of
mediation is to transform a relation based on hostility into one of cooperation. 

At the community level, the cooperation relation among individuals, groups or
institutions and, last but not least, the relation between community and the
environment are essential for the welfare of that community.

Mediation is also one of the means to prevent violence that may emerge from
conflict intensification. It is a necessary means for rebuilding trust among parties
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after the violence has taken place, particularly those between groups; it may be
a complementary or collateral measure so that the courts may take a legal
decision. All these are meant to preserve relationships, that are basic components
of a community. However, mediation is not a panacea in conflict resolution. 



44

II. About the initiators of the 
“Mediation in the community” Project

The Foundation for Democratic Change

ALMA-RO Association

Mission
Promoting human rights through improvement of dialogue and
building trust, using assistance techniques of a third independent
and impartial party (mediation, facilitation, participative planning). 

Objectives

• Promoting alternative means for conflict resolution using the
assistance of a third neutral party;

• Improving communication between governmental and non-
governmental representatives, to identify and solve problems
connected to economic and social development;

• Facilitating access to information for those interested in human
and minority rights related directly to conflict resolution.

Activities

• Training, consultancy and assistance programs in conflict
resolution; 

• Promoting Alternative means for Conflict Resolution in
Romania, especially mediation in the following fields: the
judiciary, civil society, public administration.

• Standardizing the Profession of Mediator.

Mission
ALMA-RO Association promotes and supports human fundamental
rights and freedoms, for the sustainable development of the
country and the region. 

Objectives

• Improving the level of expertise of public administration;
• Promoting sustainable development;
• Participating in the alternative resolution of environmental

conflicts.

Activities

• Qualitative and quantitative research regarding the application
of alternative environmental conflict resolution methods;

• Improving local public authorities’ information level regarding
environmental protection;

• Facilitating the communication among civil society
organizations, public administration and other stakeholders
regarding the development of mediation-based systems and of
a better understanding of this method’s benefits. 
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The Institute for Crime Research and Prevention

Mission Coordinating and controling the activities of the crime analysis and
prevention structures within the County Police Inspectorates. 

Objectives

• To contribute to the achievement of specific objectives assumed
by the Romanian General Police Inspectorate, including the
ones directly connected to the Strategy for Improvement of the
Roma Situation. 

• Research of the crime phenomenon and identification of means
for its prevention. 

Activities

• Crime studies; 
• Police studies; 
• Preventing crimes on individuals; 
• Preventing crimes on private property; 
• Preparing policemen for community work and human rights

protection.
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Anca Ciuca, project coordinator. She graduated the Electro-
Technical Faculty of the Polytechnical University of
Bucharest, in 1992. She has multiple international
specializations in the field of conflict resolution and
participated in numerous projects regarding the analysis and
resolution of interethnic conflicts. She is the President of the
Foundation for Democratic Change, member of the
Mediation Council (since 2006) and an authorized mediator
according to Law no. 192/2006 (since 2008).

Eliza Teodorescu, project assistant. She graduated the
Faculty of Political Science, University of Bucharest and the
MA classes at the School of Political and Administrative
Studies. She has a 6-year experience in project management,
and graduated mediation courses in 2008, with authorization
to be obtained. 

Dr. Bujor Florescu, police quaestor. Director of the Institute
for Crime Research and Prevention, he graduated Law at the
University of Bucharest and has multiple specializations
connected to the field. During the 31 years of experience in
the Police, he intervened in various conflict situation. As a
Professor at the Police Academy, he shared his experience
with many generations of students.

Silviu Erusencu, mediation expert. He has 10 years of  expe-
rience in the analysis and intervention in group conflicts, as
Superior Officer in the Romanian Police, domestic and inter-
national specializations in interethnic conflict. He participated
in national projects regarding strategies for marginalized
groups and he was a trainer in conflict intervention for over
700 policemen and civilians. Starting with 2008, he is an
authorized mediator according to Law no. 192/2006. 

Adrian Badila, mediation expert. He graduated the Electro-
Technical Faculty of the Polytechnical University of Bucharest,
postgraduate studies in Public Administration at the Kentucky
University, Martin School of Public Policy and Administration
(Lexington, SUA), and courses on conflict resolution and
communication. He currently works as a consultant and,
starting with 2008, he was authorized as mediator according
to Law no. 192/2006. 

III. The project team
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IV. About the project

The project „Mediation in the community” was initiated with the aim to
contribute to the promotion of human rights, by supporting the implementation
of the Judiciary System Reform referring to the use of mediation as alternative
to court action, and to the increase of the capacity for cooperation at the EU
level in order to develop the use of community mediation. 

Through the activities carried out, the project attempts to contribute to the
active implication of the judiciary bodies to build a system based on the use of
specialized authorized mediators to solve disputes and prevent conflicts,
particularly those regarding domestic violence and ethnic discrimination. 

• Coordinator: Foundation for Democratic Change;
• Partner: ALMA-RO Association;
• Associate: Institue for Crime Research and Prevention;
• Duration: December 2007 - October 2008;
• Funder: The European Union through the Phare 2005 Program – Civil Society. 

Objectives
• Human rights promotion through support of the implementation of the

Judiciary System Reform referring to the use of mediation as alternative to
court action;

• Increasing the capacity for cooperation at the EU level in order to develop
the use of mediation in the communities;

• Activeinvolvement of the judiciary bodies to build a system based on the use
of specialized authorized mediators to solve disputes and prevent conflicts,
particularly those regarding domestic violence and ethnic discrimination or
environmental protection.

Expected results
• Increasing the information level of the representatives of the judiciary

system regarding the authorized mediation services; 
• Increasing the access of the community to authorized mediation services; 
• Improving the information exchange regarding possibilities for using

community mediation in other EU states. 

Activities
• Publishing visibility materials on mediation, authorized mediation and the

implementation system supported through the Law no. 192/2006;
• Organizing regional meetings with the Prevention Officers from County

Police Inspectorates, the representatives of the Proximity Police and the
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Community Police, the local public administration, that are active in the field
of domestic violence and ethnic minorities. 

• Organizing local meetings to disseminate information to the community; 
• Publishing a narrative report on the use of mediation in Romania;
• Organizing an international conference.

Final beneficiaries
• Victims of domestic violence in 41 counties and 6 districts of Bucharest;
• Members of ethnic communities from 41 counties and 6 districts of

Bucharest;
• Local administrations of 41 counties and 6 districts of Bucharest;
• Associations for minorities and human rights protection;
• Organizations specialized in mediation from at least 10 countries of the

European Union.

Target groups
• Prevention officers from the County Police Inspectorates; 
• Associations and local structures of the public administration which activate

in the field of prevention of domestic violence and discrimination; 
• Associative structures of mediators and authorized mediators. 

Project preparation
The project started with the preparation, editing and publishing of promotion
materials, that were used afterwards for the project activities. 

All visibility materials were conceived to insure an optimum visual and media
impact, as an unitary information package, promoting a coherent and unitary
image of the project. The materials conceived to support the activities are: a
leaflet, a brochure, a poster and two banners. A sufficient amount of these were
published, so that they can be used throughout the entire project duration and
send to indirect beneficiaries even by the participants themselves. 

The project team formulated a slogan („Accept Dialogue - Use mediation”) and
the content of the leaflet and the brochure. These were discussed by the project
team together with the partner, namely the Institute for Crime Research and
Prevention – General Inspectorate of the Romanian Police. In return, the
Institute consulted the Prevention Officers from several counties, and formulated
comments and suggestions for the materials’ content. 
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At the end of this activity, the following materials were available: 
- the leaflet presenting the Mediation Council and the authorization and

practice process for the mediator profession;
- the brochure “Mediation in the community”, which offers general

information on mediation, the mediation profession and its benefits to
improve access to justice;

- the project’s banners, 
- branded pens. 

The following materials were produced:
- 2000 leaflets on the mediator profession;
- 2000 brochures; 
- 2 banners, in both English and Romanian;
- 750 pens branded with the project slogan.

The preparation period for the project included the planning of the main types
of activities agreed upon, i.e. eight regional workshops followed by county
meetings, and eventually the organization of an international conference, with
mediators coming from abroad. 

Regional workshops
This activity has as main objective the promotion of mediation and the
mediation profession towards the target groups of the project, at national level.  

In Romania, the mediation profession has started to be organized after the
adoption of the Law no. 192 in May 2006; the first Register of Authorized
Mediators was published in the Official Monitor of Romania, Part I, in May 2008.
Thus, the project partners found it appropriate that, during the regional
meetings, information on the following topics be given to the personnel of the
Romanian Police, the public administration and the non-governmental
organizations: the legal framework of the mediation profession, the available
resources to use mediation/mediation services, and how to benefit the Law no.
192/2006 Law to reduce domestic violence and ethnic discrimination conflicts is
to be given . 

The project partners made an initial planning of the events that were compared
at the time with the suggestions of the project associate, the Institute for Crime
Research and Prevention (ICRP), which supported the organization process of
the regional events. The representative of the ICPRP contacted the prevention
officers from each county to be visited, and established the date and the location
for the event to be carried out. The planning respected the specific activities
and the schedules of the target group. 
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The project partners had the responsibility to identity and contact the local
administration representatives and the professional organizations of mediators
from the respective area. 

The Foundation for Democratic Change (FDC) together with the ALMA-RO
Association created the invitations for the events, documents for participants
and the agenda of the meetings. Furthermore, they identified facilitators and
resource persons for each meeting to deliver short presentations.  

Eight regional meetings designed as workshops took place in the county
municipalities of each development region: Bucharest, Calarasi, Craiova,
Timisoara, Iasi, Braila, Cluj-Napoca and Targu Mures. The workshops lasted 6
hours, including presentations on mediation as a concept and its ruling
principles, on the legal framework and the process through which a person can
become an authorized mediator.  

The persons invited were representatives of the local public administration, non-
governmental organizations, trade unions (local organizations) and the Head of
the Prevention Department of each Police Inspectorate of the region, or a
delegate. A number of 23 participants to each regional meeting had been
estimated, among which 18 guests, 2 representatives of the ICRP and 3
representatives of FDC and ALMA-RO. 

The workshops’ timetable was the following:
Bucharest - 19.03.2008 (33 participants) 
Calarasi - 21.03.2008 (42 participants)
Craiova - 26.03.2008 (30 participants) 
Timisoara - 28.03.2008 (27 participants)
Iasi - 07.05.2008 (27 participants) 
Braila - 09.05.2008 (32 participants) 
Cluj - 01.06.2008 (38 participants) 
Tg. Mures - 03.07.2008 (30 participants) 

All regional workshops took place in the presence of high level representatives
of the local authorities and the organizers. In Calarasi, Craiova, Timisoara and
Cluj, ICRP was represented by its Director, Police Quaestor, Mr. Bujor Florescu;
in Bucharest, the ICRP was represented by its Deputy Director, the Head Officer
of Police, Mr. Nicolae Miximilian; in the other cities, the ICRP was represented
by Mr. Victor Tenovici, Police Inspector. All meetings were attended by the Head
or the Deputy County Police Inspectorate, as well as by the County’s Prefect or
the Deputy Prefect.
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The President of the Mediation Council, Mrs. Anca Elisabeta Ciuca, participated
in the meetings in Bucharest, Calarasi, Braila, Cluj – Napoca and Tg. Mures, while
the meeting in Craiova was attended by the Vicepresident of the Mediation
Council, Mr. Adi Gavrila.

On behalf of the public local administration, representatives of the Community
Police and of the Social Services attended most regional meetings. In addition,
to the nongovernmental social organizations, people from the associative
structures of mediators were invited to get in contact with the representatives
of the public administration, particularly with those directly targeted by the Law
no. 192/2006 to recommend mediation as an alternative to court.

The system for authorizing the mediation profession according to the existing
legislation was presented during all meetings (including the role of the Mediation
Council), the role of the mediator within the community, the benefits of using
mediation on prevention of conflicts, as well as the aspects regarding the
mediator’s accountability. Moreover, information on the activity of authorized
mediators was disseminated. 

At the end of each events, free discussions encouraged the participants to ask
for the support of authorized mediators. Given the presence of at least 2 or 3
authorized mediators at each meeting, the discussions were a proper occasion
to find out more and clarify the conditions regarding mediation services, the
payment of the mediation service, and the types of situations that can mostly
benefit from mediation.

The discussions were oriented towards the analysis of the way in which the
articles of the Law no. 192/2006 regarding the penal acts can be implemented.
To apply these provisions, the participants in the workshops identified the need
to have a unitary understanding of the implementation means and to include
special provisions in other legal documents that their activity is based on. 

The evaluation of each regional meeting was made through a questionnaire
offered to the participants. This included questions regarding the satisfaction
level concerning the content of the workshops, but also about the organization.
189 evaluation questionnaires were interpreted.

58%, and respectively 39% of the participants in the regional events are to a very
large/a large extent interested in the use of mediation to solve conflicts in the
community, as well as in the legal framework that regulates the application of
mediation. 
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Under these circumstances,
most respondents consider
that the materials offered at
the meetings are of good and
very good quality (47%,
respectively 49%). Moreover,
95% of the participants
believe that the materials
disseminated during the
regional meetings are of high
quality standard (49%
answered that these are of

very good quality and 46% filled in the “good’ answer version). 

The organization of the meeting was evaluated as very good (64%) and good
(31%) by the majority of the respondents, while 93% of them think the logistics
and the location were adequate. 
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Regarding the human resources involved in the meetings, the facilitation was
considered appropriate by 93% of the respondents. Moreover, an evaluation of
the way in which the participants appreciated the speakers’ intervention was
undertaken (three of them are part of the project team and Mr. Adi Gavrila and
Mr. Zeno Sustac were invited to speak for the events organized in Craiova, and
Timisoara respectively). The values presented in the graphic above and referring
to the speakers’ work represent the number of answers. The difference in the
total number of answers is determined by the fact that not all the speakers were
present at the same number of meetings. 

The questionnaire eventually included an open question requiring the
participants’ observations and comments regarding the event. The answers are
summarized in the following: 

a. Evaluation of the content and organization of the event 
Here, the answers express positive opinions on the utility and timely character
of the meeting, the coherence of the approach and the quality of debates. Some
negative feedback was registered for: general presentations, theory driven, and
lack of case-studies relevant to the field, lack of fluency in presentations,
overwhelming agenda, and several contradictory comments of the speakers. 

b. Recommendations
The participants formulated a series of recommendations for the improvement
of these type of meetings:

• Allocation of longer time for meetings and debates, so that the events can
last two or three days; 

• The organization of such meetings at the county level, with more participants
from the local administration;

• Presentation of case-studies and practical examples regarding the use of
mediation, that are relevant to policemen. The participation of more experts
from different fields where mediation can be applied and from central
governmental institutions;

• A more extended approach of the situation from the rural area, where
conflicts do not necessarily include penal cases and the organization of
similar events for the policemen from rural areas;

• Emphasizing more on the organization form of the new profession;
• Organizing meetings in which participants can understand exactly how to

run a mediation process, through role plays and case studies, and how to
apply the mediation law. 
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In addition, several opinions referred to recommendations for promotion and
use of mediation in the future:

• Promoting mediation to the citizens and the judiciary, Police and other
state institutions;

• Disseminating of information on mediation and the corresponding
legislation to the citizens through aggresive media campaigns, especially
prime time TV shows on national channels;

• Project replication;
• Accomplishment of legislative modifications so that policemen can resort

to mediation services to achieve work responsibilities. 

c. Barriers in the use of mediation
• Slow process of mentality change among citizens;
• The legislation is not yet correlated to the Law no. 192/2006 - Civil and Penal

Procedure Codes - and not yet complete (as for instance regarding the cases
of penal law where mediation can be applied). The mediation law itself is
ambiguous;

• The incompatibility between the policeman and mediator positions;
• Lack of funds to apply mediation. 

The local meetings 
This activity had the role to improve the relationship between public adminis-
tration and the professional mediators at the local level, including also the
organizations that are active locally in the field of mediation. The meetings were
meant as a discussion arena to support the set up of procedures regarding the
identification and the recommendation to the parties in conflict to contact the
mediator, particularly for cases of domestic violence and ethnic discrimination.

Planning the local meetings
The preparation of this activity started once the regional meetings in all counties
ended. Thus, the agreement of the associates in the project was received,
namely of the Institute for Crime Research and Prevention (ICRP) and of the
General Romanian Police Inspectorate. The agreement was translated into a
Protocol signed between IRPC and the Foundation for Democratic Change (FDC)
in May 2008. This served as the institutional base for the organization of local
meetings by the Prevention Services of the County Police Inspectorates. The
partners thought it appropriate that a public institutions take responsibility for
the organization of local meetings and invite the interested parties, including
mediators. 

The locations for the 42 local meetings were identified (one meeting was to be
organized in each county’s administrative center, plus the Bucharest municipality); 
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Also, the types of materials to support the organization process were prepared.
A list of potential locations was made to include the participation of the team
members, also according to the initial proposal.

During the preparation of the local meetings, the project team evaluated the infor-
mation level of the prevention officers within the county’s police inspectorates
through the dissemination, collection and analysis of a special questionnaire.

The questionnaire included five questions and was sent through the Institute
for Crime Research and Prevention to its representatives who participated in the
regional events. With the support of this institution, 136 questionnaires were
filled in by the policemen of the Prevention Services of Police Inspectorates in
39 counties. 

According to the question-
naires, 88% of the respon-
dents think they are now
better informed on media-
tion, and 8% and respec-
tively 1% think that their
level of information is only
to a small and very small
extent improved as a result
of the regional meetings. 3%
of the respondents think
that the events did not bring
more information. On the other hand, 90% of the answers mention that the
regional events offered new data and information referring to mediation and
the organization of the mediator profession. In a smaller percent (85%), the

policemen thought that the in-
formation on mediation is help-
ful for their professional
activity. Correlating the obser-
vations offered by the partici-
pants during the regional
meetings and the evaluation
questionnaires, the respon-
dents who think that the
information on mediation is not
useful in their profession (15%)
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can be influenced by the lack of correlation of legislation on mediation with the
Penal Procedure Code, which does not encourage policemen to see this method
as a viable solution to conflict resolution. 

To identify the level of interest of the target group regarding certain fields where
mediation can be applied, a question about the topics to be approached in the
local meetings was included in the questionnaire. The fields which the
respondents had mostly opted for are domestic violence (87%) and juvenile
delinquency (71%). These
were followed by the fields
of interethnic relations
(49%) and neighboring
mediation (39%). A lower
level of interest was regis-
tered for the topics related
to combating discrimi-
nation (26%) and environ-
mental protection (8%). It
should be noted that the
last two fields are already
on the public agenda as
problems of the local com-
munities, while the small
number of options can
indicate a considerable need for awareness for the representatives of the Police
regarding the impact of such conflicts of this type on the community and the
necessity for a coherent approach regarding conflict management in these cases.

At the end of the questionnaire an open question asking for observations and
comments revealed recommendations very similar to those collected through 
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the questionnaires filled in at the regional meetings. A summary of the opinions
that were not found in the previous questionnaires, referring to both
recommendations for improvement of mediation use and the mediation
information dissemination, is presented below:

- It is necessary to identify the means for free mediation service provision,
given the limited financial capacity of the majority, which would restrict the
access to this service;

- Meetings and courses should be offered for other types pf Police personnel
by specialized staff;

- It is useful that mediation be included as topic in the Police School curricula;
- It is necessary to create training modules for policemen in the field of

mediation, that take into consideration the specific of each county;
- The county meeting can be organized every semester;
- An official collaboration of the Police with other corresponding public

structures is necessary to recommend mediation to parties.

The local meetings
Compared to the regional meetings, most of the local meetings were attended
by judges, prosecutors, as well as representatives of the City Halls. Sometimes,
representatives of the Prefecture were present, especially from the Roma
Minority Office. 

During the meetings, the role of the mediator in the community and the benefits
of mediation for conflict prevention were explained and information on the
activity of authorized mediators was disseminated. 

At the end of each event, an open discussion section encouraged the target
groups to ask for the support of the authorized mediators. Since each meeting
was attended by 2 or 3 authorized mediators, the discussions were a good
opportunity to find out more and clarify the conditions for mediation services,
the payment of mediators and the type of conflicts that would mostly benefit
from mediation.

The representative of the project team, coming from FDC, ALMA-RO or the ICRP
attended the meetings organized in Brasov, Focsani, Deva, Targu Jiu, Zalau,
Tulcea, Pitesti, Slobozia and Bucharest.

The international conference
For an optimum communication between the target groups involved in 
the project, an international conference was planned. The main aim of this
conference was to promote mediation and the mediator profession in Romania
and to offer best practice examples in the field from other countries of the EU.
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One of the major topics of the conference is referred to the financial support of
the mediators’ activity, given the fact that in many conflicts, mediation can be
the only solution to social peace in the community, but the beneficiaries of the
mediation services cannot directly pay for this (e.g. the victims of domestic
violence or discrimination). Thus, the event was meant to be an opportunity to
promote the idea of mediation services provided by the structures of public
administration, or through national, regional or local programs (perhaps with the
support of partnerships with European organizations active in this field). 

The project team made all the invitations for the event, its agenda and the
structure of the participants conference file. The invitations were sent by the FDC
and ICRP to the representatives of the target groups. In addition, organizations
specialized in mediation from the European Union were invited. The project team
asked for a speech or presentation from several guests, that were printed and
included in the participant folder.  

The international conference took place on October 16 and 17, 2008 in Bucharest,
reuniting approximately 50 participants from Romania and 10 representatives of
organizations specialized in mediation from the European Union were invited.

Media impact
For the visibility of the project, press releases were issued as follows: 

- a press release for the launch event;
- a press release after theend of each event of the project, including the

international conference (for the national media).

The effort of the project team to insure an optimum media coverage for the
project was complemented by that of the organizers of local meetings. Thus, the
prevention officers of County Police Inspectorates issued press releases to the
local media and even invited the media to the event in advance. 

The results appeared promptly. The media covered most events, and hence the
concept „Mediation in the community” was often found in the articles issued by
the journalists present at the meeting. 

In addition, the webpages dedicated to mediation used information from the
media about the project, about the involvement of the Romanian Police to
promote mediation and the concept of Mediation in the community. All published
materials of the project have already been uploaded on these websites and can
be downloaded for study and distribution by all interested actors. 
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V.  Excerpts from the presentations made 
at the regional workshops 

In Romania, the first initiatives to promote mediation were registered in 1996,
when FDC carried out the first project in the field of mediation. At that time,
mediation was almost unknown to the Romanian public, its utility being
uncertain for a society in which the open conflict was perceived as the only form
of social progress. 

Why should we use mediation when we can appeal to court or to various
forms of violence? If the others don’t see what we are able to do, they won’t
even talk to us.

The first confusions on what the mediator does and knows, as well as on the
minimum necessary educational conditions one must fulfill, were formulated
while mediation gradually obtained more public support. 

In July 2000, the Council for Occupational Standards (COSA) adopted the
Occupational Standard of the Mediator. The standard was developed together
with FDC as pilot unit and then compared to other standards from North-
America and Europe, from the perspective of the mediator’s competences. 

In March 2001, the profession of mediator was included in the Code of
Occupations in Romania (COR) as follows: Mediator code 244.702 – graduate
studies level, section: specialists in Public Relations.

The first initiatives to include mediation in the conflict resolution process belong
to the Ministry of Labor which included mediation as an alternative means to
conflict resolution, through the Law no. 168/1999 regarding labor conflict
resolution, at Chapter 2 - "Means to solve conflicts of interests”, Section 4 -
"Mediation of conflicts of interests".

Subsequently, a reference regarding the use of mediation was included through
Decree no. 77/2003 regarding the completion of Governmental Decree no. 
137/2000 regarding prevention and resolution of all forms of discrimination, art.
2, line (8) - "Elimination of all forms of discrimination can be made through [...]
(b) mediation”, and to art. 19, line (4) - „The National Council for Combating
Discrimination acts through [...] (b) the mediation of discrimination acts”.

Another law directly connected to mediation is the Law no. 217/2003 for
prevention and combat of family violence.
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And last but not least, in 2005, the National Union of Bars in Romania included
the possibility to undertake mediation activities through the Law no. 51/ 1995
regarding the organization and practice of the lawyer profession. 

The laws could not promote mediation at a large scale, although they
encouraged the use of mediation. Only the adoption of Law no. 192/2006
regarding mediation and the organization of the mediator profession allowed
for a start in the construction of a unitary system of mediation use in Romania.

Law no. 192/2006 clarifies for the first time the place of mediation in the system
of conflict/dispute resolution, the role and obligations of the mediator in conflict
resolution, how to find the mediation service, and who can be a mediator.

Law no. 192/2006 offers an official definition of the mediator and of the
mediation service, a system of structuring the mediator profession, and
establishes a national regulatory authority in the field (The Mediation Council);
this establishes the obligations and rights of the mediator and identifies the
fields in which mediation is expected to produce effects, as well as the minimum
procedural requirements for the use of mediation in relation to courts and the
judiciary. 

According to art. 1 of the Law no. 192/2006,  
(1) Mediation represents an optional means for amiable conflict resolution
with the help of a third specialized party as mediator, under circumstances
of neutrality, impartiality and confidentiality.
(2) Mediation is based on trust given by the parties to the mediator, who is
capable to facilitate their negotiations, and to support the resolution of their
conflict by obtaining a mutually convenient, efficient and sustainable
solution. 

Thus, mediation is included in the ADR system, maintaining its consensual
character and offering full confidentiality of the parties in the discussions with
the mediator.

Article 2 of the Law establishes another principle that governs the mediation
activity, and that is its voluntary character, leaving room for the use of mediation
at any stage of the conflict: before, during and after a court action. 

„The parties as individuals or legal persons can voluntarily resort to
mediation, even after the court action and if the law does not stipulate
otherwise, agreeing to thereby solve any conflicts in the civil, commercial,
family and penal fields, as well as in other fields stipulated by this law.” 
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The success of mediation is mostly due to the confidence parties have in the
mediator. To cope with this responsibility, the mediator must prepare for the
profession and can develop his or her activities only under the conditions
stipulated in the art.7, namely:

„A mediator is the individual who meets the following requirements:
a) Full capacity to profess;
b) Graduate education;
c) At least 3 years of work experience or attendance to postgraduate studies
at the level of Master Degree in the field, accredited according to the Law
and the regulations of the Mediation Council;
d) Good medical condition to profess; 
e) Good reputation and clean criminal record (i.e. with no convictions of
deliberate crimes meant to negatively affect the profession’s reputation); 
f) Graduate mediator courses, according to the law, with the exception of
holders of MA degrees in the field that are accredited according to the Law
and advised by the Mediation Council;
g) He or she is authorized as mediator under the conditions of the present
law.”

To administrate the system, the Law no. 192/2006 created an autonomous body
that carries out an activity of public interest that is the Mediation Council. The
Council is formed by 9 members, representatives of mediators, who are also
mediators, and during a 2-year mandate, will administrate the interests of the
profession, to apply the law. 

The first members of the Mediation Council were nominated through Order no.
2.220/C from October 6, 2006, issued by the Ministry of Justice.  

In 2007, the Mediators’ Ethics and Deontological Code was elaborated (published
on the website of the Council, www.cmediere.ro), the Functioning and
Organization Act of the Mediation Council (published in the Official Monitor of
Romania, Part 1, on July 27, 2007) and the Training Standard of Mediators
(published in the Official Monitor of Romania, Part 1, on October 22, 2007).

The Authorized Mediators’ Ethics and Deontological Code includes all the norms
and features that define the quality of their professional activity, serving as a
mandatory conduct guideline, so that the mediators undertake a competent and
responsible activity according to the profession’s ethics.

The objectives of the Ethics and Deontological Code are the following:
a) To offer mediators a model of conduct for their activity;
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b) To defend the public interest (mediation is an activity of public interest,
according to the art. 4, line 1 of the Law 192);

c) To promote trust in mediation as an alternative means to solve conflicts.

One of the most important reasons for which mediation was included in the
practice of dispute resolution so rapidly is its confidential character. 

Because of the nature of their mission, the mediators are the depositories of
secrets from the parties involved in the mediation procedure, and the receiver
of confidential information. Without a guarantee of confidentiality, trust cannot
exist. Consequently, the professional secret is recognized as being both a primary
and fundamental right and duty of the mediator. 

The mediator must respect the secret of any confidential information found out
within his or her professional activity. This obligation is not limited in time. 

Through the Organization and Functioning Regulation, the Mediation Council
detailed the way of acquiring and authorizing the mediator to practice.

Authorizing the mediators is accomplished in two stages:
a) The Council will ascertain the fulfillment of the conditions stipulated in art. 7,

char. a-f or art. 72, line. 2 of the Law;
b) Authorisation for the practice procedure of the mediator profession. 

Although the Law no. 192/2006 tends to set up a unitary system for mediators’
training, the law admits that training programs corresponding to the Mediator
Occupational Standard (adopted in July 2000) existed even before its adoption.
Art. 72 acknowledges these training programs and offers the possibility for
persons in this situation to ask for the recognition of instruction and eventually
the authorization of mediators. 

Although it seemed simple, this article needed supplementary clarification
proportional to the diversity of training programs carried out. Moreover, there
are many cases where training programs were complemented with other forms
of education at an academic level or of long term, organized by various national
and international organizations.

The Mediation Training Standard allowed for the construction of a unitary
system of evaluation and established a model for the analysis of each instruction
program before the law appeared. The main legitimacy standard or objective
criterion for analysis is the Mediator Occupational Standard.
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The Mediator Occupational Standard, as a model for analysis, has at least the
following advantages:

1) It is made according to the documents that present the international
agreement regarding the mediator profession, including the recommen-
dations of the Council of Europe;

2) It is established in 2000, before the development of most training programs
for mediators or the academic ones in the field of mediation in Romania;

3) It is validated by international experts who offered consultancy in the
formulation of the law and was not contested by any organization in the field
of mediation. Moreover, it was translated and presented internationally
(particularly on the web).

The existence of the above mentioned laws establishes the landmarks for the
development of mediation as a public service in Romania for the next period.

The dynamics of the Romanian society, under extreme pressure for
modernization and adaptation to the European Union standards, has already
created a huge potential for using mediation.

The first step in this respect was accomplished with the release of the Mediators’
Register. The register was published in the Official Monitor of Romania no. 357
from May 8, 2008. The register includes the names of the authorized mediators,
the contact details for their offices (or other forms of practice), as well as their
educational background as mediators. 

The Mediators’ Register is annually published in the Official Monitor of Romania,
Part I, monthly updated, and posted on the official websites of the Mediation
Council and of the Ministry of Justice, as well as distributed to the judiciary
bodies and the public administration (according to the provisions of art. 12, line
3 of the Law no. 192/ 2006).

A very important provision of the Law no. 192/2006 referrs to the payment form
for the mediator’s services. Thus, the mediators must sign contracts with the
parties in mediation and receive a payment for their services. In other words, the
mediator is seen as a freelancer who covers his or her administrative expenses
from the payment received for the delivered services. This is the main distinction
between an authorized mediator who provides mediation as part of his or her
profession and any other person who, within his or her specific activity or work
in the private sector, supports the processes of dispute resolution undertaking
the role of a mediator.
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It is important identify the way these types of activities can coexist so that the
collective effort can lead to a decrease in the overall number of conflictual
situations, to the reduction of conflicts’ effects, and particularly to the decrease
in the number of cases in court. 

Law no. 192/2006 also referers to the way mediation can be used in the
resolution of civil or penal disputes, thus dedicating distinct sections for
Mediation in the case of civil litigation in court (art. 61, 62 and 63), Special
provisions regarding family conflicts (art. 64, 65 and 66), as well as Special
provisions regarding mediation of penal cases (art. 67, 68, 69 and 70).   



66

VI. The perception on mediation of the project’s target group

The “Mediation in the Community” Project aimed at offering the judiciary the
possibility to actively become involved in building a system based on the use of
the services of authorized mediators for conflict resolution and violence
prevention, since the conflict is seen as an inherent and inevitable aspect of
social change. 

The comments written in the evaluation questionnaires1 by the participants in
the regional meetings and some of the local meetings can be grouped according
to several topics:

a. Interest level/trust regarding mediation as an alternative to conflict resolution;
b. Policeman versus mediator;
c. Barriers/risks to using mediation as an alternative conflict resolution method;
d. Promotion of mediation and of the mediator profession;
e. Improvement of legislation/mechanisms to use mediation within the

community.

a. Interest level/trust regarding mediation as an alternative to conflict resolution
Mediation as alternative to court for solving disputes is a very timely issue, given
the fact that the classical means of going to court already led to overwhelming
activity for courts, exaggerated costs for court action and delays that many times
generate new and complex conflicts. 

Mediation offers the advantage of formulating more convenient solutions for
the parties in conflict, emphasizing the satisfaction of parties’ interests. More
importantly, mediation offers full confidentiality of parties and always maintains
its voluntary character. In other words, without public court display of their
problems, the parties discuss directly and formulates solutions, but they also
have the freedom to exit the process of mediation at any time, without
procedural consequences.

For the successful application of mediation it is important that the interested
parties know and understand it (justice, police, central administration, local
administration, firms, civil society, citizens, etc.). 

It is essential that the citizens’ and the community’s trust in conflict mediation
increases. As a new profession, it can surely help the ill society of the present. A
special attention turned to the rural conflicts, that can find a solution through
mediation. 

1 Note: Questionnaires available until the editing of this report.
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There are different ways to apply mediation, but the prevalent form in European
states is structured mediation. This model implies a specialization of the
mediator through training and assistance, preparing him/her to follow a certain
plan in stages and subsequent steps (the mediation process).

b. Policeman versus mediator
Structured mediation (according to the Law no. 192/2006) is often confused with
facilitation and negotiation, and also with an activity that is specific to the Police. 

The policemen status of civil servant makes it incompatible with the profession
of mediator. However, he or she is an important factor for the community safety
and can, depending on the case, encourage parties to ask for the services of a
professional mediator from the Mediators’ Register. 

It is vital that, among the evaluation criteria for the activity of policemen, new
ones referring to prevention of violence be included as alternative means such
as mediation. 

Participants to Police meetings had the tendency to focus on aspects regarding
the mediation process led by professional mediators, “to be convinced on the
utility of mediation and the professional competence of the mediator”, as well
as on changing the legislation so as the policeman status can be compatible with
the role of mediator for the community. The idea to even include mediation as
a duty of the policemen was suggested so that mediation can be used.

The debates showed that it is impossible for a civil servant (including policemen)
to act as a professional mediator according to the Law no. 192/2006, under
conditions of neutrality, impartiality and confidentiality, within a process of
structured mediation.

c. Barriers/risks to using mediation as an alternative conflict resolution means
Several barriers to a successful application of the law regarding mediation and
the profession of mediator in Romania were identified: 

- Education-related barriers (mentality);
- Financial setbacks (the mediator fee);
- Legislative/procedural barriers.

Structured mediation is often confused with facilitation or negotiation, and many
times with the former “peace commissions”, which requires a closer attention to
the understanding and dissemination of the structured mediation concept. 
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The mediation law is applicable to penal cases, and can be recommended by
policemen, only if legislation (the Penal Procedure Code) specifically names the
types of cases where mediation can be applied. It is extremely difficult for a
penal research body to decide when mediation can be used, as long as there are
no clear-cut standards for making such recommendations. 

Although policemen supported the use of mediation in theory and as a concept,
their level of trust in applying mediation for penal cases is low. The main
obstacles identified by policemen are the lack of a culture of dialogue in the
Romanian society, but also the crime pattern (main types of crime) that
Romania is currently facing and for which mediation is not seen as the best
means of resolution. 

d. Promotion of mediation and of the mediator profession
There was consensus on the need for more advertising for this public service,
given the general interest for it.

“The project and the concept are both very good and their role is obvious in
a democratic society, but I think this information should be made available
through aggressive media campaigns, particularly in prime time TV shows,
on the national channels.”

Several promotion tools for mediation and for the Law no. 192/2006 were
proposed:

- Extending the information dissemination activity within the “Mediation in
the Community” Project to the other police personnel represented at the
meetings; 

- Editing promotion leaflets and brochures; 
- Periodic meetings with the citizens and other interested parties in each

county (with an emphasis on the practical aspects);
- Public debates with enough time for clarifications, gathering stakeholders

in the field;
- Organization of workshops;
- Organization of meetings between professional mediators and other

stakeholders; 
- Information dissemination activities for the civil society;
- Dissemination of the Mediators’ Register in the counties; 
- Organization of public information and awareness campaigns on mediation

and the mediator profession.
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e. Improvement of legislation/mechanisms to use mediation within the
community

The improvement of legislation is needed mainly through the modification of
the Penal and Civil Procedures Code, to achieve a harmonization with the legal
provisions of the mediation law, and to clarify the procedure for using the
mediation services by interested parties. 

It is essential that mediation prevails to the penal process, in terms of suspension
of the latter if parties agree to start a mediation process. Also, there is a need to
identify ways to assure gratuity for some parties in conflict who do not have the
financial capacity to pay the the mediation fee. 



70

VII. Conclusions and recommendations

Regardless of field, parties or intensity, a conflict can be constructively
approached; sustainable agreements may be established, as well as solutions.

The main motivations for promoting mediation and for including it as a practice
in the European states were similar to those from North-America, that is:
overwhelming work of the courts and hence bureaucratic restrain of the right to
justice, and also the need to offer a greater stability to the solutions adopted
through consensual methods. 

Regardless of the field of practice, it is necessary to inform the population
nationally, so that it understands the concept of structured mediation and
becomes aware of the advantages of mediation as an alternative to classical
justice. 

In practice, in most of the cases, the first step is an attempt to solve the issue
through dialogue and negotiation, particularly in less complicated cases. In these
cases, there are more chances that the solution proposed by the authority is
more easily accepted by parties and thus the conflict escalation is stoped. 
A policeman’s capacity to facilitate communication in communities with high
potential for conflict and even violence is more realistic.

It is important to notice the population’s lack of knowledge about mediation as
alternative to court, as the poor knowledge of the topic among decision-makers,
and the low level of expertise in mediation of specialists in institutions having the
responsibility to recommend or refer certain cases to mediation; also, one has
to be aware of the tendency of the representatives of local public administration
and the Police to impose solutions, as well as the lack of societal recognition of
the importance of the mediator’s work.

A relevant conclusion resulting from the numerous debates with the Police
representatives is the fact that that they are not and will not be motivated to
recommend mediation as long as the judiciary procedures currently do not
mention the practical means for it. On the contrary, the Penal Procedural Code
clearly establishes the steps for intervention in the conflict and this lack of
legislative correlation and the potential to break the law results in a reticent
attitude of policemen, as far as recommending mediation is concerned. 

The recommendation to use mediation may be made by public servants,
especially from the Police, as long as this will not be suspected of favoring a
certain mediator. Thus, a proper system is needed to avoid such accusations
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on both the mediators, and the Policemen and a public display of the Register
of Mediators may be the best solution. 

When court is an option but the parties are open to alternatives for solving their
dispute, they can be encouraged to resort to mediation by looking in the Register
of Mediators. 

Constant effort is needed to avoid the symptomatic confusion with the former
„conciliation commissions” with alternative conflict resolution methods such as:
facilitation, negotiation, mediation and arbitration. Similarly, one has to notice
the general confusion between structured mediation and other alternative
means of conflict resolution (such as facilitation and conciliation).

Recommendations 
The implementation of structured mediation as an alternative to court for
conflict resolution in the community has two dimensions: formal law-making
process and real implementation, whose planning is essential. By contrast to the
traditional means, the processes based on consensus are useful given their
voluntary, informal and flexible character.

For the agreement process through consensus to be credible and justified, all
the representatives of the stakeholders - those involved or affected by the
possible results of the process - should agree to participate or at least not to
refuse dialogue. The collaboration approaches are based on the willingness of
participants to explore together the ways to mix the apparently conflicting
interests. 

An awareness raising campaign on the use of mediation for conflict resolution
is needed. Important actors in this sense would be: the Mediation Council, the
Ministry of Justice, the Ministry of Interior and Administrative Reform, mediation
providers, Police Inspectorates, local public authorities.

A dissemination of information about examples of best practice in the field of
mediation at all levels in Romania, both from the American experience and the
European one, is needed to increase the level of trust of potential consumers of
mediation.

The availability of public resources (both at central and local level) to support the
mediation activity in the fields where the parties cannot afford to directly pay the
mediator’s fee or cannot be forced to cover such an expense (the case of a victim
in a penal case or of children) are vital for a good implementation of the
mediation law  
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Moreover, according to the numerous interventions of representatives of the
project’s target group, mediation will not be used or recommended by various
actors if the legislation regulating the fields where mediation is applied is not
adapted to the Law no. 192/2006. The Civil and Penal Procedural Codes
particularly need correlation with the law of mediation. 

An improvement in the legal provisions, perhaps through extension of these
provisions in other connected laws, is necessary on the medium term and 
only after monitoring and evaluating the effects of the mediation law
implementation.  




