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Condiții de selecție a participanților
pentru Cursul de Formare

Doritorii de a participa la cursul de formare organizat de CEDR, e necesar să întrunească următoarele
cerințe:

•

•
•
•
•

studii superioare complete în domeniul profesional pe care îl desfășoară (participarea la
conferințe, cursuri de calificare profesională, training-uri, etc. poate fi considerat drept
avantaj);
experienţă în domeniul profesional;
angajamentul de continuare a activității în domeniul medierii;
angajamentul disponibilității pentru participarea în cadrul programului pe toată durata acestuia
şi conform sarcinilor stabilite de program;
cunoștințe și/ sau experiență în domeniul comerțului (domeniul financiar/ bancar, contabilitate,
negoț, afaceri ș.a.) cunoştinţe şi practici anterioare în domeniul soluţionării alternative a
disputelor (medierea va constitui un avantaj).

24 februarie 2018 (ora 17:00) este ultima zi de depunere a dosarelor candidaților la Ministerului
Justiției (precum și pentru depunerea în format electronic). Dosarele vor conține următoarele acte:
- formularul de participare la concurs (poate fi accesat aici);
- copia buletinului de identitate;
- curriculum vitae;
- scrisoare de motivaţie;
- scrisoare de recomandare;
- declaraţie pe proprie răspundere privind lipsa antecedentelor penale;
- alte documente relevante (xerocopii a acestora stocate în dosar, dar prezentate împreună cu
documentele originale pentru verificarea veridicității) ce confirmă activitățile candidatului
(certificări studii, participări la conferințe, congrese ș.a).
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Încurajăm participarea reprezentanților din întreaga Moldovă. Sunt așteptate să candideze persoanele
interesate de promovarea și facilitarea utilizării medierii pentru soluționarea litigiilor civile și
comerciale pe tot teritoriul Republicii Moldova.
Programul de formare, realizat de către CEDR (cea mai mare instituţie de mediere din Europa şi
recunoscut ca lider în domeniul ADR (rezolvarea disputelor prin metode alternative)) va oferi
participanţilor posibilitatea de a media cazuri comerciale diferite spre soluţionare instanţelor
judecătoreşti, va dezvolta abilităţile profesionale în materie de soluţionare amiabilă a litigiilor în speţă
în cauzele comerciale, precum şi va fi o bună platformă pentru promovarea medierii
La cererea Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova, BERD a susţinut un proiect care a urmărit să
asiste Guvernul în implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei (2011-2016). Această
strategie reprezenta o "abordare la nivel de sector", complexă şi integrată a provocărilor cu care se
confruntă Guvernul Republicii Moldova cu privire la administrarea justiţiei. Unul dintre pilonii
strategiei era rolul justiţiei în dezvoltarea economică, în care sunt analizate mai multe măsuri. O astfel
de măsură se axează pe operaţionalizarea practicării medierii comerciale în calitate de metodă
alternativă eficientă pentru soluţionarea litigiilor comerciale. Proiectul respectiv a fost extins pentru
perioada anilor 2018 – 2021. O componentă de bază a proiectului este formarea şi consolidarea
competenţelor de mediere ce vizează juriştii şi alţi profesionişti. Cei care promovează cu succes acest
curs vor continua să activeze în calitate de mediatori pe cazuri comerciale în instanţele de judecată.
Proiectul reprezintă o oportunitate unică pentru cei care doresc să urmeze o carieră în medierea
comercială în cadrul instanţelor de judecată. Participanţii de succes la seminarul de 6 zile de formare
a competenţelor de mediere organizat de CEDR vor primi acreditarea CEDR, recunoscută pe plan
internaţional ca standard de excelenţă în domeniul medierii.
Ce vei învăţa:
Să soluţionezi eficient litigiile - în zile, mai degrabă decât în luni, cu economisirea
considerabilă a timpului;
Să contribui cu valoare adăugată la litigii comerciale - prin găsirea de soluţii comerciale la
probleme comerciale;

-

Să gestionezi procesul de mediere şi să facilitezi negocieri avansate;
Să transformi modul tău de comunicare.
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Beneficii:
Posibilitatea de a media cazuri comerciale diferite spre soluţionare instanţelor judecătoreşti şi fiind o
sursă de promovare a medierii pentru soluţionarea pe cale amiabilă a litigiilor.
Programul va include:
O revizuire a metodelor de soluţionare a litigiilor; compararea între negociere, arbitraj şi mediere;
instruire şi practică în abilităţile de mediere, inclusiv structura şi fazele de mediere; precum şi
dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi interpretarea unor roluri.
Cursul de formare a Abilităţilor de Mediere este gratuit pentru participanţi. Vă rugăm să reţineţi că
costul de formare profesională au fost în mare parte subvenţionat de către BERD; preţul pentru cursul
iniţial de formare CEDR în afara programului în cauză constituie aproximativ 7.500 de dolari, pentru
fiecare participant.
Evaluarea și acreditarea
Acreditarea CEDR este recunoscută ca fiind standardul cel mai înalt de formare în domeniul medierii
comerciale. Este recunoscut pe plan internaţional şi acceptat ca o calificare profesională mobilă, având
acelaşi standard oriunde în lume. Certificatul de acreditare este acordat participanţilor care
demonstrează nivelul cerut de competenţă pentru a atinge statutul de Mediator acreditat CEDR. Cursul
este de o dificultate înaltă; aproximativ 80 la sută din participanţi ating nivelul de acreditare.
Evaluarea, care duce la acreditare, se face pe baza numărului de cazuri mediate în ultimele două zile
de la seminarul de instruire, inclusiv însărcinările în scris.
Este acordat un certificat de participare pentru a confirma participarea acelor candidaţi care nu ating
nivelul de acreditare, precum şi oportunitate de a fi reevaluaţi ar putea fi disponibile pentru unii
participanţi.
Lecturi preliminare:
Participanţii trebuie să se pregătească minuţios pentru acest program exigent, drept pentru care vor
studia un manual al mediatorului, ce presupune minim 16 ore de pre-lectură, care conţine studii de caz
şi instrucţiuni cu privire la rolurile care urmează a fi interpretate. Scopul instruirii poate fi atins numai
în cazul în care toţi participanţii sunt familiarizaţi cu aceste materiale importante.

