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Introducere 

 

“Pacea nu este absența conflictului, ci prezența alternativelor creative pentru a răspunde la conflict- 

alternative la reacții pasive sau agresive, altenative la violență” (Dorothy Thompson) 

Termenul de conflict este însoțit de definiții multiple. John Burton îl definește, spre exemplu, ca : "O 

relaţie în care fiecare parte percepe scopurile, valorile, interesele şi conduita celuilalt ca antitetice ale 

lui". (J. Burton, 1988). Neschimbat însă rămâne statutul conflictului ca parte inerentă a vieții și a 

relațiilor umane.  

Una dintre cele mai reputate definiții ale conflicului a fost propusa în 1969 de e J. Galtung. În viziunea 

lui, conflictul poate fi reprezentat sub forma unui triunghi cu 3 laturi (contradicţia (C), atitudinea (A) şi 

comportamentul (B), care prin rotație se substituie în permanență. 

 

 

 

 

 

 

C. Contradicţia semnifică o situaţie conflictuală, care apare în condiția incompatibilității scopurilor.  

A. Atitudinea cuprinde elemente afective (emoţiile), elemente cognitive (convingerile) şi elemente 

conative (voinţa). Ea presupune percepţiile corecte şi percepţiile eronate despre celălalt şi sine, atât 

pozitive, cât şi negative. Atitudinile sunt deseori influenţate de emoţii ca teama, furia, amărăciunea şi 

ura. Emoțiile negative sunt în mare parte intense, pe termen scurt, determinând individul să caute și să 

rezolve sursa acestora. 

B. Comportamentul (Behavior) poate include cooperarea sau coerciţia, concilierea sau ostilitatea – ca 

extreme. Comportamentul violent în conflict este caracterizat de ameninţări, coerciţie şi atacuri 

distructive. 

Aceste trei componente, de intensitate diferită și în funcție de numărul de părți implicate, prin rotație, 

generează diferite tipuri de conflict, de diferite grade de complexitate. Tot triadică este şi structura 

propusă de Bernard Mayer în anul 2000. El defineşte conflictul ca pe un „un fenomen psihosocial 

tridimensional, care implică o componentă cognitivă (gîndirea, percepţia situaţiei conflictuale), o 

Contradicția 

Atitudinea 

Comportamentul 
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componentă afectivă (emoţiile şi sentimentele) şi o componentă comportamentală (acţiunea, inclusiv 

comunicarea).  

Conflictele reprezintă o parte inerentă a comunicării umane, ele apar, în mod natural, atunci când 

oamenii încep să interacționeze. Mai mult de atât, indivizii, în egală măsură cu organizațiile, au nevoie 

de conflict, acesta putând fi catalogat și drept o forță motrice a progresului – “majoritatea ideilor mor 

dacă nu sunt dezbătute”.  

Prezența conflictului justifică existența și activitatea mediatorilor din cele mai vechi timpuri. De la simpla 

rezolvare a neînțelegerilor umane, până la instituirea medierii ca modalitate licită, alternativă de 

soluționare a conflictelor. Rolul mediatorului și a medierii în general este de a anihila rezonanța 

distructivă a conflictului și de a stimula/ ghida părțile implicate în conflict să auto-genereze o situație de 

tipul win-win. Accentul se pune pe comunicare și încredere pentru a oferi un confort psihologic părților 

și a le face să înțeleagă că a colabora este mai productiv decât a acționa în contradictoriu. 

Definiția medierii 

Anume “abilitatea” medierii de a oferi tuturor participanților la conflict senzația de câștig au 

transformat-o în una dintre cele mai eficiente metode de soluționare alternativă a conflictelor și a 

justificat integrarea acesteia într-un sistem judiciar. Astfel, Medierea reprezintă o modalitate alternativă 

de soluţionare a conflictului dintre părţi pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoane. Aceasta se 

bazează pe încrederea pe care părţile o acordă mediatorului, ca persoană aptă să faciliteze negocierile 

dintre ele şi să le acorde asistenţă în soluţionarea conflictului prin obţinerea unei soluţii reciproc 

acceptabile, eficiente şi durabile. Părţile pot recurge la mediere benevol, inclusiv după pornirea unui 

proces în instanţa judecătorească sau arbitrală, în orice fază a acestuia, convenind să soluţioneze, pe 

această cale, orice conflict în materie civilă, comercială, de familie, contravenţională, penală, precum şi 

în alte materii, în condiţiile prevăzute în Legea cu privire la mediere. 

Medierea, ca metodă licită, alternativă de soluționare a conflictelor este practicată în mai multe țări, 
spre exemplu,  

 

Belgia - reglementată de Comisia Federală, medierea cu aplicabilitate în 
drept civil (inclusiv litigiile familiale); 

- aplicabilitate în drept comercial, dreptul muncii; 
- Cel mai frecvent se apelează la mediere în materie de drept civil, 

mai ales în cauzele privind dreptul familiei.) 
 

Republica Cehă 
(menționată în timpul 
interviurilor ca exemplu de 
bune practici în domeniul 
medierii) 

- organismul central, responsabil de cu medierea este Serviciul de 
probațiune și mediere 

- mai mult de atât, în domeniul medierii activează o serie de ONG-
uri; 

- cel mai des se recurge la mediere în domenii precum dreptul 
familiei, dreptul comercial și dreptul penal. Conform Codului de 
procedură civilă, judecătorul care prezidează ședința de judecată 

http://lex.justice.md/md/326080/
http://www.mediation-justice.be/fr/index.html
https://www.pmscr.cz/
https://www.pmscr.cz/
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poate dispune, dacă este practic și adecvat, ca părțile în proces să 
participe la o reuniune inițială, cu durata de trei ore, cu un 
mediator. În astfel de cazuri, procedurile în instanță pot fi 
suspendate pe o durată de până la trei luni. 

- Medierea oferită de Serviciul de probațiune și mediere este 
gratuită sau costurile sunt suportate de către stat. 

- La 1 septembrie 2012 a intrat în vigoare noua Lege a Medierii- cele 
mai importante caracteristici ale acesteia fiind: caracterul 
obligatoriu al primei ședințe de mediere; cerințe stricte în ceea ce 
privește selecția mediatorilor (studii universitare, diplomă de 
master, absolvirea examenului mediatorului, sancțiuni 
administrative pentru încălcarea unei serii de drepturi ale 
mediatorului, etc.) 

Germania - Există numeroase organizații care oferă servicii de mediere, 
organizații precum:  Asociația federală de mediere familială, 
Asociația federală de mediere, Asociația federală de mediere în 
mediul economic și profesional, Centrul de mediere, Asociația 
avocaților din Germania 

- Medierea este utilizată cu preponderență în domenii precum 
dreptul familiei, drepturile de succesiune și dreptul comercial 

Italia - Medierea este furnizată de organizații de mediere - care pot fi 
publice sau private și care sunt înscrise într-un registru aferent 
(registro degli organismi di mediazione), ținut de Ministerul 
Justiției; 

- Participarea la mediere este voluntară, deși poate fi și sugerată de 
un judecător 

- Criteriile de selecție și certificare a mediatorilor sunt destul de 
aspre: (Persoanele care doresc să exercite profesia de mediator 
trebuie - să dețină o licență sau diplomă cel puțin echivalentă cu o 
diplomă universitară, corespunzând unei perioade de trei ani de 
studii, sau să fie membru al unei asociații sau organizații 
profesionale; să fi urmat cursuri de perfecționare de cel puțin doi 
ani cu furnizorii de formare acreditați de Ministerul Justiției; pe 
parcursul celor doi ani de recalificare trebuie să fi luat parte, ca 
stagiari asistați, la cel puțin douăzeci de cazuri de mediere) 

- Mediatorii (publici sau privaţi ) sunt acreditaţi şi controlaţi numai 
de către Ministerul Justiţiei şi figurează într-un tabel special al 
mediatorilor, 

- Din septembrie 2013 s-a reîntrodus medierea în materie civilă și 
comercială pentru anumite cauze și pentru o perioadă 
experimentală de patru ani 

Marea Britanie 
(menționată în cadrul 
interviurilor ca exemplu de 
bune practici privind 
medierea) 

- În Marea Britanie medierea a cunoscut o dezvoltare foarte rapidă, 
în special în perioada anilor ’90. 

- Medierea este aplicată în probleme familiale, dispute comerciale, 
în școli, comunitară. Cele mai de succes domenii în mediere, cu o 
rată de 97% de succes, sunt medierea victimă-atacator, mai ales în 
cazul tinerilor aflați la prima sau a doua infracțiune, medierea 

file:///C:/Users/Svetlana/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/VXGL7SM0/Asociația%20federală%20de%20mediere%20familială
http://www.bmev.de/
http://www.bmwa.de/cms/index.php?id=85
http://www.bmwa.de/cms/index.php?id=85
http://www.centrale-fuer-mediation.de/
http://mediation.anwaltverein.de/
http://mediation.anwaltverein.de/
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online (a cărei popularitate este în creștere (costul unei medieri 
online este înjumătățit comparativ cu cea tete-a-tete)) 

 

 

 

 

 

 

Instituția medierii în Republica Moldova 

În Republica Moldova Medierea reprezintă o instituție relativ nouă pentru sistemul de justiție, instituită 

în 2007 prin legea cu privire la Mediere  (intrată în vigoare în 2008). În 2013 s-a elaborat proiectul noii 

legi cu privire la mediere. Noul proiect reglementează competența instituțiilor statului în domeniul 

medierii, stabilește condiții suplimentare pentru dobândirea calității de mediator, delimitează 

posibilitatea practicării medierii contra plată sau cu titlu gratuit (pe principii de voluntariat), face accent 

pe medierea în domenii specifice (social/comercial/penal/familial) – specializarea mediatorilor. Proiectul 

de lege, la momentul elaborării studiului este înaintat spre examinare la Guvern.  

În scopul promovării medierii și, pe termen lung, schimbării comportamentale și de atitudine la nivelul 

întregii societăți, au fost demarate 2 proiecte ample, în domeniu. 

Proiect IRP- medierea în cauze penale cu 
implicarea minorilor 

CEDR & BERD – medierea in cauze comerciale 

- Proiect care a inclus activităţi de promovare a 
alternativelor la detenţie, de consolidare a 
sistemului de acordare a asistenţei juridice 
pentru copii în sistemul de justiţie penală, de 
promovare a medierii în cauzele penale  

- Proiect dezvoltat și implementat cu implicarea 
experților internaționali, în care s-a pilotat 
medierea în raioanele republicii 

- La demararea proiectului existau mediatori doar 
în raioanele Ungneni și Bălti 

- Astfel, obiectivul proiectului a devenit instruirea 
unui grup de mediatori care să presteze servicii 
de mediere (remunerarea acestora fiind 
prevăzută în bugetul proiectului) în raioanele 
Căușeni, Leova și Orhei 

- În cele din urmă proiectul a fost extins, pentru 
instruirea a 20 de candidați din 13 raioane 

- La momentul actual nu există nici un mediator în 
raioanele Fălești, Florești, Taraclia, Ocnița 

- Toți candidații înscriși la cursuri au absolvit 
examenele în cadrul instituției selectate pentru 

- Proiect implementat de Centre for Effective 
Dispute Resolution (CEDR), cu finanțarea 
BERD 

- Demarat în noiembrie 2013 – cu finalizarea 
primei etape în iulie 2014 

- În cadrul proiectului, candidații selectați (17) 
au beneficiat de un curs de insturire în 
mediere de excepție, oferit de CEDR, cea mai 
mare instituție de mediere din Europa, 
recunoscută ca un lider în domeniul ADR, 
instituție non-profit, cu sediul în Londra și 
care operează la nivel internațional 

- După finalizarea cursului candidații au fost 
acreditați de CEDR, această acreditare 
recunoscută ca fiind standardul cel mai înalt 
de formare în domeniul medierii comerciale 

- Scopul proiectului a fost de a promova 
medierea pe de o parte, dar și de a identifica 
lacunele și barierele în domeniu, pe de altă 
parte. 

- Proiectul pilot a fost implementat la 2 

Concluzie 1: Ținând cont de dezvoltarea socială și economică a țărilor în care medierea este 
implementată cu succes, recomandăm includerea în Planul de acțiuni de promovare a medierii 
(PAPM), comunicarea practicilor de succes ale țărilor care practică medierea în calitate de metodă 
alternativă de soluționare a conflictelor. Mai mult, promovarea acestor exemple s-a considerat 
necesară pentru reliefarea unor aspecte cheie ce țin de modul de reglementare a instituției 
Medierii și a elementelor ce catalizează dezvoltarea continuă a medierii, pentru a putea fi adaptate 
parțial sau integral la necesitățile și realitățile Republicii Moldova. 
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pregătirea candidaților și urmează să treacă o 
testare suplimentară, organizată de Ministerul 
Justiției, până la această testare, mediatorii se 
află în imposibilitatea de a presta servicii de 
mediere. 

judecătorii: Botanica și Bălți și a fost dedicat 
medierii litigiilor din domeniul comercial 

- Acțiuni specifice: 2 zile pe săptămână, 
mediatorii instruiți de CEDR prestează 
servicii de mediere în cadrul Judecătoriilor 
selectate pentru proiectul pilot; judecătorii 
sunt cei care participă la promovarea 
medierii și remit cazurile corespunzătoare 
spre mediere; pe verso-ul citațiilor la 
judecată s-a tipărit informația despre 
avantajele medierii și posibilitățile de a 
beneficia de aceasta 

  

*Notă: în anul 2012- a fost desfășurat proiectul  „O mai bună protecţie şi suport pentru copiii din 

sistemul de justiţie. Dejudiciarizarea cauzelor penale în care sunt implicaţi copiii”, implementat de către 

Institutul de Reforme Penale cu susţinerea financiară a UNICEF-Moldova. Proiectul a inclus și o 

componentă de promovare a alternativelor la detenţie, de consolidare a sistemului de acordare a 

asistenţei juridice pentru copii în sistemul de justiţie penală, de promovare a dejudiciarizării şi medierii 

în cauzele penale, de cercetare şi promovare a specializării subiecţilor şi instituţiilor de stat implicate în 

justiţia pentru minori, de dezvoltare a mecanismelor legale şi a programelor psihosociale de lucru cu 

copiii aflaţi în conflict cu legea (monitor.md). 

În pofida acțiunilor întreprinse de stat în ceea ce privește instituirea și legalizarea activității de mediator 

și pregatirea mediatorilor (343 de mediatori autorizati conform art.15 al Legii Nr.134-XVI din 14.06.2007 

și doar 34 de birouri de mediatori), conceptul medierii nu se bucură de popularitate și aplicare în rândul 

publicului larg, neproporționalitatea eforturilor cu efectele și necesitatea promovării medierii în rândul 

publicului larg au determinat desfășurarea unei analize situaționale privind actualitatea medierii în 

Republica Moldova, percepția asupra medierii atât a publicului larg, cât și a însăși mediatorilor.  

  

http://www.monitor.md/attachments/article/146/Raport%20de%20Monitorizarea%202013.PDF
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Obiectivele analizei efectuate 

 

Obiectivele analizei situaționale efectuate 

Obiective generale Obiective specifice 

Identificarea nivelului de informare a publicului 
larg privind medierea 

Identificarea atitudinii audiențelor- țintă față de 
mediere 
 

Identificarea nivelului de informare al publicului 
țintă privind medierea 

Colectarea opiniilor publicului țintă privind 
serviciile de mediere prestate  

Colectarea opiniilor publicului privind pregatirea și 
profesionalismul mediatorilor 

Identificarea aspectelor care se doresc 
îmbunătățite din punctul de vedere al persoanelor 
care au beneficiat de servicii de mediere 

Identificarea gradului de interes al publicului 
privind informarea despre mediere 

Identificarea corespondenței dintre gradul de 
informare despre mediere și mediul de rezidență 
al respondenților 

Identificarea corespondenței dintre gradul de 
informare despre mediere și ocupația 
respondenților 

Identificarea celor mai eficiente modalități de 
dispersare a informației despre mediere 

Identificarea preferințelor publicului larg în ceea ce 
privește sursele de informare generală 

Identificarea surselor din care publicul larg a aflat 
despre mediere 

Identificarea canalelor/ modalităților utilizate de 
mediatori pentru promovarea propriilor servicii 

 Identificarea surselor de informare, considerate de 
încredere de către publicul larg 

Identificarea impedimentelor în fața dezvoltării, 
consolidării și promovării medierii 

 

Dezvoltarea abordării strategice de promovare a 
medierii 

Construirea Planului de acțiuni de promovare a 
medierii 

Metodologia de cercetare 

Pentru realizarea analizei situaționale au fost întreprinse un set de activități succesive de colectare și 

interpretare a informației. 

În cadrul acestei analize s-a acordat prioritate cercetării primare – de natura calitativă, în care am 

utilizat ca instrument interviul semistructurat, care oferă cea mai mare flexibilitate și posibilitate de a 

obține cât mai multe informații de la interlocutor, fără a devia de la liniile directoare ale discuției. 



9 | P a g e  
 

Prezența mediatorilor între intervievați a permis introducerea în demersurile de cercetare a metodei 

expertului – persoane care dețin expertiză în domeniul medierii și pot oferi o perspectivă asupra 

oportunităților și provocărilor pe care le întâmpină medierea în RM la momentul actual, dar și a 

provocărilor cu care se confruntă mediatorii la nivel individual. 

În demersurile de cercetare au fost intervievate 9 persoane + ședință cu judecătorii de la Judecătoria 

Botanica (Judecătorie inclusă în proiectul pilot de promovare a medierii comerciale). 

Nu în ultimul rînd, au fost intervievați directorii executivi ai celor mai mari și active asociații de business 

din țară: Camera Americană de Comerț și Asociația Businessului European. 

Cu scopul de a extrage informații cât mai relevante, respondenții au avut tangență direct sau indirect cu 

medierea și au reprezentat profesii precum juriști, asistenți sociali, manageri de proiect, mediatori. 

În paralel, pentru o prezentare panoramică a situației a fost demarată și o cercetare cantitativă, în care 

s-au folosit ca instrument două tipuri de chestionare structurate (Anexa 1), în funcție de publicul țintă 

căruia acestea le-au fost dedicate. 

Pentru diseminarea chestionarului au fost selectate două modalități:  

- platformele online ale Ministerului Justiției, centrului Promedierea și BDR Associates, 

- realizarea unei campanii de email marketing, cu dublu obiectiv: pe de o parte – diseminarea  

chestionarului și, pe de altă parte, pentru promovarea spotului publicitar privind medierea, 

realizat de Ministerul Justiției. În campania de email s-au respectat toate principiile de 

construire a unui mesaj promoțional cu accent deosebit pe componenta “call to action”, atât în 

ceea ce privește completarea chestionarului, cât și accesarea spotului publicitar direct pe pagina 

Ministerului Justiției. 

Chestionarele au fost aplicate publicului larg și mediatorilor autorizați. Au fost colectate 52 de 

răspunsuri complete din partea publicului larg și 20 chestionare completate de mediatori acreditați. 

Softul utilizat în transpunerea online a chestionarului a împiedicat completarea acestuia de pe una și 

aceeași adresă de IP, iar întrebările filtru din structura chestionarului au permis calificarea validității 

celorlalte răspunsuri la nivel de fiecare chestionar. 

În cercetarea efectuată s-a realizat o eșantionare pe bază de voluntariat (auto – eşantioarea). Pentru a 

evita reticența publicului în oferirea răspunsurilor la chestionar s-au oferirea de răspunsuri superficiale 

la întrebările deschise, s-a permis completarea chestionarului sub formă anonimă. 
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Comasarea unor perspective diferite (mediatori, public larg, juriști- profilul respondenților detaliat în 

capitolul dedicat) asupra Medierii în Republica Moldova a permis formularea următoarelor concluzii: 

A. Public larg 

 

 Majoritatea respondenților cunosc termenul de “mediere”, însă aceasta nu este asociată, în 

exclusivitate, cu procesul de soluționare a conflictelor pe cale amiabilă, prin metode licite, 

alternative, așa cum este medierea difinită din punct de vedere juridic. Chiar și persoanele 

neinformate despre existența Instituției Medierii din R. Moldova, intuiesc ce reprezintă 

termenul, bazându-se pe propriile cunoștințe lexico-semantice.  

 Aproape jumătate (47%) dintre respondenții care cunosc ce este medierea sunt inițiați în 

domeniul juridic.  

 Doar persoanele care au auzit despre mediere, au putut enumera și alte metode alternative de 

soluționare a conflictelor (concilierea, arbitrajul, discuțiile la masă rotundă) 

 Majoritatea covârșitoare (76%) a persoanelor care cunosc ce este medierea locuiesc în mediul 

urban. O informare mai slabă cu privire la mediere a respondenților din mediul rural poate fi 

explicată prin concentarea mediatorilor în zonele urbane, cu preponderență Chișinău. 

 Cercul de prieteni și cursurile sau literatura specializată reprezintă principalele surse din care 

respondenții  au aflat despre Mediere.  

 Sursele din care respondenții au aflat despre Mediere diferă de sursele de informare 

considerate de încredere de către respondenți (Internet, TV, Presa, Radio) 

 Toți respondenții care cunosc despre Mediere o cataloghează drept o metodă eficientă de 

soluționare a conflictelor, insă pe care ar recomanda-o doar cu condiția unui proces de mediere 

gestionat de specialiști înalt-calificați. 

 Principalele beneficii ale medierii relevate de respondenți se referă la: costurile mai reduse, 

implicarea ambelor părți în identificarea unei soluții, timpul mai restrâns de soluționare a 

conflictului și posibilitatea de menținere a unei relații amiabile dintre părțile conflictului, chiar și 

după încheierea acestuia.  

 Dintre respondenții care au beneficiat de serviciile de mediator, 74% nu se pot pronunța în 

privința calității prestației mediatorilor. 

 Percepția asupra instanței de judecată ca fiind singura modalitate licită de soluționare a 

conflictului, este adânc înrădăcinată, lucru care confirmă eminența poziționării medierii drept 

cale alternativă care nu exclude legea, dar nici nu apelează în exclusivitate la cadrul legal. 

 Absolut toți respondenții sunt interesați în a afla mai multe despre Mediere și posibilitățile de 

accesare a serviciilor de mediere în Republica Moldova. 

 

B. Mediatori 

 În cadrul cercetării au fost colectate răspunsurile a 20 de mediatori. 

 În ceea ce privește ocupația/ profesia de baza a mediatorilor aceasta se încadrează, cu 

preponderență în domeniul juridic și psihologie. 

 Majoritatea covârșitoare a respondenților locuiesc în mediul urban (90%) cu o concentrație de 

80% în municipiul Chișinău. 
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 Cel mai mare procent al mediatorilor respondenți au o experiență în mediere ce nu depășește 4 

ani. 

 30% dintre mediatorii respondenți au în practica lor zero cazuri mediate sau de câțiva ani nu au 

mai gestionat niciun proces de mediere. 

 Cele mai multe cazuri de mediere sunt aferente mediatorilor cu o experiență de peste 3,5 ani. 

 Aproximativ jumătate dintre mediatorii care au răspuns la chestionar consideră suficiente 

studiile în baza cărora are loc certificarea mediatorilor. 35% dintre respondenți cataloghează 

studiile de certificare a mediatorilor insuficiente considerând necesară extinderea termenului de 

instruire până la un termen de 6 luni-1 an. 

 40% dintre respondenți consideră că un mediator trebuie să dețină studii juridice, 32% 

consideră necesară o pregătire în psihologie, iar 28% au afirmat că, pe lângă pregătirea de bază 

pentru practicarea medierii, studiile adiționale nu au nicio importanță. 

 Majoritatea covârșitoare a respondenților (95%) consideră necesară o intervenție a statului în 

promovarea medierii.  

 Dintre barierele în calea dezvoltării Instituției Medierii în Republica Moldova s-au menționat: 

cadrul legal lacunar, lipsa de informare a publicului larg privind opțiunile alternative de 

soluționare a conflictelor și  lipsa unui suport din partea instituțiilor de drept (pasivitatea 

instituțiilor de drept în promovarea medierii sau perceperea mediatorilor drept concurenți) 

 Cel mai des mediatorii aleg să-și promoveze individual serviciile. Niciunul dintre respondenți nu 

a apelat la ajutorul presei în promovarea serviciilor și doar un singur mediator a optat pentru 

promovarea online a serviciilor.  

Profilul respondenților - public larg 

 

Conturarea profilului respondenților s-a realizat pentru a servi drept baza de analiză și identificare a 

celor mai bune instrumente și canale de comunicare. Trasaturile demografice ale respondenților și 

preferințele acestora în ceea ce privește sursele de informare, gradul de incredere într-o anumită 

categorie de surse de informare vor fi utilizate pentru  targetare demografică în campania de promovare 

desfășurată. În aceeasi ordine de idei, informațiile acumulate, privind profilul socio-demografic al  

respondenților, vor influența modul de formulare a mesajelor de promovare și găsirea celui mai bun 

echilibru dintre tipul de mesaje și canalele de comunicare. 

În ceea ce privește grupele de vârstă ale respondenților acestea s-au situat preponderent în intervalul 

21- 50 ani. (Fig. 1) 
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(Fig. 1) 
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Această categorie de vârstă fiind reprezentată de persoane apte de muncă, cei mai activi 

consumatori de televiziune (conform AGB Nielsen Media Research), și de servicii de internet (93% 

dintre persoanele cu vârsta 16 -25 și 55 % dintre persoanele cu vârsta 46 -55 de ani utilizează 

calculatorul- relevă datele unui sondaj realizat de CBS AXA la comanda Centrului de Guvernare 

Electronică). 

Astfel, în topul modalităților de livrare a mesajelor de promovare și informare se vor situa canalele 

media tradiționale (ținând cont și de faptul că Republica Moldova are un pronunţat caracter privat 

şi domestic, procentul de persoane care urmăreşte programe TV în alte spaţii în afara locuinţei 

proprii fiind foarte mic):  

- TV (posturile TV se vor determina în funcție de rezultatele studiilor privind 

Comportamentul de consum TV, suportul motivațional al consumului TV care înglobează 

următoarele dimensiuni comportamentale: nevoia de informare, dorinţa de relaxare, 

trebuinţe de ordin cultural)  

- Internet (retele de socializare, portaluri de știri online, pagini web ale instituțiilor 

guvernamentale – conform unui sondaj realizat de CBS AXA la comanda Centrului de 

Guvernare Electronică ponderea persoanelor care în 2013 au accesat cel puţin o pagină 

web (site) a unei instituţii guvernamentale este de 22%. 

Mai mult de atât, Internetul, în mod special conținutul online, disponibil oricând și de pe orice 

dispozitiv (incluziv conținutul video- TV accesibil de pe dispozitivele mobile) se află în top tendințe 

de consum, conform unui studiu realizat de ConsumerLab. 19% din timpul petrecut urmărind 

conținut video are loc de pe telefoane sau tablete, consumatorii încep să-și schimbe locul din care 

vizionează conținut video sau TV pentru a se adapta stilului de viață zilnic. Spre exemplu, aceștia 

pot începe să urmărească conținutul video sau TV acasă, apoi să pună pauză și să-l reia într-un 

mijloc de transport în comun, în timp ce se deplasează spre birou. 
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Sursa: idsi.md 

În ceea ce privește domeniul de specializare/ocupația respondenților cea mai mare parte dintre 

persoanele care au completat chestionarul au studii juridice (37%), ierarhia fiind completată de 

persoanele care au studii tehnice/ profesionale, care la momentul actual oferă servicii de pază, deservire 

auto sau sunt șomeri (13%), de persoane care activează în domeniul jurnalistic și al comunicării (11%) și 

persoane cu pregătire pedagogică (9%) și experiență în administrare publică (7%). (Fig. 2) 
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(Fig. 2) 

Dată fiind predominanța persoanelor care au un background juridic în eșantion, dar și a unui număr 

mare de respondenți cu studii și experiență în jurnalism și comunicare, administrație publică, educație, 

dar și management și resurse umane - domenii care presupun prezența explicită sau implicită a 

componentei „mediere” sau a unor aspecte ale medierii s-a considerat necesară completarea cercetării 

cantitative cu un demers ad-hoc de cercetare.  

În acest context a fost lansat un mini-chestionar, format din 2 întrebări (o întrebare închisă și una 

deschisă): 1. Cunoașteți ce este Medierea? (DA/NU), 2. Dacă (DA) vă rugăm să explicați succint ce 

înseamnă aceasta?  

În efectuarea acestei secvențe de cercetare au fost implicați 6 angajați ai BDR Associates prin 

interogarea persoanelor din mediul rural (15 persoane) și mediul urban (21 persoane). (Fig. 3) 
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1. Cunoașteți ce este Medierea?

2. Vă rugăm să explicați succint ce 
înseamnă aceasta

Mediul rural Mediul rural

(Fig. 3) 
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              Răspuns negativ (20) 

              Răspuns afirmativ (16) 
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Public larg – rezultate identificate 

Răspunsurile colectate în acest mod au fost luate în calcul, în exclusivitate, pentru identificarea gradului 

de conștientizare a publicului larg privind medierea. Astfel, prin comasarea rezultatelor chestionarului 

structurat și a răspunsurilor din cercetarea ad-hoc s-a identificat următoarea situație. (Fig. 4) 

 

 

(Fig. 4) 

57% dintre respondenți au afirmat că au mai auzit despre mediere, pentru 34% dintre respondenți 

medierea reprezintă un termen absolut străin. Prevalența persoanelor care cunosc ce este medierea 

este absolut explicabilă în contextul prezenței semnificative a respondenților cu background juridic sau 

experiență în administrare publică, pedagogie, management și comunicare în eșantion 68% (fără a fi 

luată în calcul ocupația respondenților la chestionarul ad-hoc.) 

În același timp, în urma discuțiilor cu respondenții abordați pentru chestionarul scurt – din 2 întrebări, s-

a relevat faptul că inclusiv persoanele care răspund afirmativ la întrebarea „Cunoașteți ce este 

medierea?” oferă acest răspuns, bazându-se pe propriile cunoștințe lexico-semantice.  

*MEDIÁ, mediez, vb. I. Tranz. A mijloci o înțelegere între două sau mai multe părți adverse (DEX).  

Fără a fi informați despre existența instituției medierii în Republica Moldova sau calitatea medierii de 

“modalitate licită, alternativă de soluționare a conflictelor pe cale amiabilă”.  

Mai mult de atât, o parte din respondenți au recunoscut că au “intuit” definiția, amintindu-și de 

utilizarea acesteia în contextul “moderării/medierii unei emisiuni televizate sau radiofonice” sau al 

“medierii unei runde de negocieri”. 

57% 

34% 

9% 

Ați auzit despre metode alternative de soluționare a conflictului, 
precum este medierea? 

Da, am auzit despre mediere 

Nu, nu am auzit despre mediere 

Cunosc alte metode alternative, legale, de 
soluționare a conflictelor (va rugăm să 
specificați)  
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Odată cu explicarea conceptului de “mediere” persoanelor care au răspuns negativ la întrebarea 

„Cunoașteți ce este medierea?” respondenții au menționat că au trecut prin experiențe de mediere, în 

viața de zi cu zi, fără însă a conștientiza acest lucru. 

 

 

 

 

 

Întorcându-ne la cercetarea cantitativă, realizată online (prin diseminarea chestionarului structurat din 

16 întrebări), distribuția persoanelor care cunosc ce este medierea pe domenii de activitate dobândește 

următoarea reprezentare grafică. (Fig. 5) 

 

(Fig. 5) 

Demn de menționat faptul ca doar persoanele care au auzit depsre mediere cunosc și alte metode 

alternative de soluționare a conflictelor. Din metodele alternative de soluționare a conflictelor s-au 

menționat: concilierea, arbitrajul și discuțiile la masă rotundă. 

Marea majoritate a persoanelor care cunosc ce este medierea locuiesc în mediul urban (76%). (Fig. 6) 
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Concluzie 2: În acest context se consideră necesară concentrarea primei etape a campaniei pe 

educarea publicului larg privind instituția medierii în Republica Moldova. Răspunsurile prelevate au 

demonstrat că însăși definiția și activitățile pe care le presupune procesul de mediere sunt perfect 

inteligibile pentru publicul larg, însă acestea nu sunt asociate cu termenul “Mediere – metodă 

alternativă de soluționare a disputelor” și cu atât mai puțin cu existența unei instituții a Medierii. 

Astfel, devin imperioase și eforturile de poziționare a Consiliului de Mediere în calitate de instituție-

cheie în domeniul medierii. 
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(Fig. 6) 

Doar 24% sunt rezidenți în mediul rural. Luând în calcul persoanele abordate pentru cercetarea ad-hoc, 

din 15 persoane abordate, rezidente în mediul rural, doar 5 respondenți cunoșteau ce reprezintă 

medierea. (Fig. 6) 

Per ansamblu, în timpul cercetării cantitative (chestionar detaliat, chestionar scurt) din totalul 

persoanelor abordate 32% sunt rezidente în mediul rural. (Fig. 7) 

 

(Fig. 7) 
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În același timp, raportul dintre respondenții din mediul rural care sunt informați despre ce este 

medierea și cei pentru care medierea reprezintă un termen nou se prezintă sub următoarea formă (Fig. 

8): 

 

(Fig. 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46% 

54% 

Respondenți din mediul rural  

Au auzit despre mediere 

Nu au auzit despre mediere 

 

Informarea redusă cu privire la mediere în rândul respondenților din mediul rural poate fi explicată și 

prin concentrarea mediatorilor în zonele urbane (cu preponderență în Chișinău). Din 34 de birouri de 

mediatori înregistrate, 24 își desfășoară activitatea în municipiul Chișinău (sursa CM).  

Până în momentul de față, raioanele în care nu există nici un mediator sunt Fălești, Florești, Taraclia 

și Ocnița (informație prelevată din interviuri). Problema unui acces echidistant la servicii de mediere 

pentru cetățenii de pe întreg teriroriul țării s-a încercat soluționată prin proiectul IRP “Medierea în 

cauze penale cu implicarea minorilor”. În prezent însă, cei 20 mediatori, din 13 raioane ale țării, 

instruiți în cadrul proiectului se află în imposibilitatea de a profesa pentru că nu a fost supuși unei 

testări suplimentare, organizate de Ministerul Justiției, în parteneriat cu Consiliul de Mediere. 

Proiectul “Medierea în cauze penale cu implicarea minorilor” și soluționarea problemei mediatorilor 

la nivel de regiuni fiind încetinite de aspecte de ordin administrativ. 

 

http://mediere.gov.md/sites/default/files/modul_de_desfasurare_a_1.pdf


20 | P a g e  
 

18% dintre respondenții la interviu și care sunt avizati cu privire la mediere dețin și un certificat de 

mediator. (Fig. 9) 

 

(Fig. 9) 

În ceea ce priveste sursele din care respondenții au aflat despre mediere, ierarhia primește următoarea 

reprezentare grafică (Fig. 10):  

 

(Fig. 10) 

    Canalele TV menționate: Publika TV, Jurnal TV, Prime, Discovery, Publika TV,  

  Canale Radio menționate: Moldova , Kiss FM, Russkoe Radio, Muz FM, Europa Liberă, Jurnal FM, Vocea 

Basarabiei, Publika FM 
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   Site-uri interenet menționate: wikipedia, surse bibliografice online, cărți și articole electronice, rețele 

de socializare, portaluri de știri online.  

Alte surse/ contexte în care s-a aflat despre mediere:  

- cursuri specializate de instruire,  

- în cadrul orelor de la facultate,  

- traininguri,  

- legislație,  

- din discuțiile cu colegii de la locul de muncă. 

De menționat că participanții la studiu au menționat că principalele surse de informare, de încredere: 

Internetul, televiziunea, ziarele, alte (campaniile de emailing, pagina de web a Ministerului Justiției, 

site-urile oficiale ale diferitor instituții, portaluri de știri) – categoria altele putând fi ușor integrată în 

sursa „internet”. 

Iformația prelevată despre sursele de informare de încredere este în contradicție cu sursele din care 

respondenții au aflat despre mediere. Această contradicție poate fi explicată prin prezența slabă a 

conceptului de mediere în mediul online (foarte puțini dintre mediatori își promovează individual 

serviciile, fie prin bloguri specializate, pe site-ul Consiliului de Mediere, pagini dedicate pe rețelele de 

socializare, etc), dar și abordarea ocazională a subiectului în presa scrisă și celelalte canale media. 

Cel mai mare procent al respondenților preferă internetul și televiziunea ca sursă de informare, dar au 

aflat despre mediere de la cunoștințe, din discuțiile de la locul de muncă, cursuri de la facultate, instruiri 

specializate sau căutând în mod intenționat informații despre mediere pe site-urile sau în publicațiile 

specializate.  

În altă ordine de idei, principala modalitate de propagare a medierii rămâne „word of mouth”, lucru care 

restrânge considerabil, contextul în care se poate afla despre mediere, dar și categoria de persoane care 

pot fi informate despre mediere și beneficiile acesteia. 
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(Fig. 11) 

Ierarhia principalelor surse de informare relevată în studiul de față, corespunde cu datele prelevate de 

BDR Associates în cadrul unei cercetări similare, realizate pe un eșantion considerabil mai mare (Fig. 11, 

12, 13). 

 

(Fig. 12)                                                                         (Fig. 13) 

Sau, dacă ne referim la consumul media al audiențelor-țintă per grupe de vârstă ale respondenților, 

situația se prezintă în felul următor (Fig. 14): 
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(Fig. 14) 

Informațiile, vis-a-vis de sursele de informare, colectate în cadrul ambelor cercetări confirmă, încă o 
dată, relevanța canalelor de comunicare precum televiziunea, presa online, radio și cele mai populare 
rețele de socializare pentru livrarea mesajului la toate categoriile de vârstă. 
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Concluzie 3: Datele prelevate vis-à-vis de sursele de informare considerate de încredere, combinate cu 
informațiile privind sursele de unde respondenții au aflat despre mediere, confirmă necesitatea 
diversificării canalelor de promovare a medierii, în corespondență cu comportamentul de consum 
Media al audiențelor țintă. Reamintim în acest caz, că în ierrahia surselor de informare considerate de 
încredere, pozițiile de top sunt deținute de TV, Radio și Internet (canale “neglijate” până acum în 
demersurile de promovare a medierii).  
 
Astfel, demersurile de promovare a medierii ar trebui să includă o colaborare activă cu cele mai 
eficiente canale TV & Radio pentru difuzarea la scara națională a conținutului video și audio de 
promovare a medierii. Lista canalelor recomandate este prezentată în planul de promovare.  
 
În aceeși ordine de idei, este imperioasă crearea, dezvoltarea și menținerea platformelor online de 
comunicare (inclusiv colaborarea cu platforme mass-media online). În cazul platformelor de mass-
media – colaborarea presupune aranjamente de interviuri cu “ambasadorii” medierii, publicarea 
materialelor dedicate pe cele mai importante platforme de presă din țară.  
 
În ceea ce privește platfomele de social media- acestea vor reprezenta cea mai rapidă și simplificată 
cale de explicare a conceptului de mediere, promovarea practicilor internaționale din domeniu și 
consolidarea efectului celorlalte activități de promovare prin preluarea adaptată a materialelor pe 
platformele de social media dedicate.  
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Mai mult de atât, printr-o gestionare corectă, platfomelor de social media le poate fi atribuit un triplu 
rol: 

1. consolidarea efectului celorlalte activități de promovare prin dublarea mesajelor sub forma de 
text, material video sau imagini, sau promovarea acelorași mesaje sub formă de bannere web. 

2. spațiu vibrant de interacțiune în regim live cu audiențele țintă (o gestiune eficientă a 
platformelor de social media presupune transfomarea acestora în spații de chat cu utilizatorii, 
acordarea de răspunsuri, consultanță și recomandări privind medierea) 

3. prezență live la evenimentele dedicate medierii (evenimentele recomandate sunt prezentate 
detaliat în planul de promovare anexat), prin redarea mesajelor, citatelor discursurilor de la 
evenimente, însoțite de imagini și înregistrări video.  

 
Cele mai populare rețele de socializare în Republica Moldova, la momentul actual sunt facebook.com și 
odnoklassniki.ru 
 
În ceea ce privește facebook.com, numărul estimativ lunar de utilizatori activi se ridică la 400 000 de 
persoane, prezența feminină pe această rețea de socializare fiind prevalentă (58% femei, 41% bărbați). 
Aproximativ 40% dintre utilizatorii de facebook se încadrează în categoria de vârstă 18 – 34 de ani.  
 

 
Sursa: topbrands.md 

 
Rețeaua odnoklassniki.ru este cea mai vastă platformă de socializare în Republica Moldova la momentul 
actual. Numărul total de utlizatori ai acestei platforme se ridică la aproximativ 750 000 de persoane. 
 
Obiectivele de comunicare pe rețele de socializare se vor grupa în (Fig. 15): 
 

- strategice 
- tactice 
- operaționale 

 
 
 

http://www.topbrands.md/date-demografice-moldova.html
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(Fig. 15) Sursa: web-strategist.com 
 
Unde: 
 
Obiectivele operaționale se referă la colectarea de clickuri, creșterea numărului de fani/ followers, 
numărul de vizualizări. Măsurarea gradului de îndeplinire a obiectivelor se va face prin statisticele 
oferite de însăși rețelele de socializare menționate. 
 
Obiective tactice – menținerea și propagarea interesului față de mediere (evenimentele la nivel național 
și practicile la nivel internațional), word of mouth, angajamentul utilizatorilor (comentarii, participarea 
în concursuri), obiective măsurabile prin intermediul statisticilor oferite de rețelele de socializare. 
 
Obiective strategice – aplicabile, în mod obișnuit în cazul companiilor. În ceea ce privește performanța 
platformelor dedicate medierii, obiectivele strategice legate de reputație/ gradul de încredere acordat 
medierii și CSAT – Customer Satisfaction Score se pot masura prin organizarea unor cercetări pe baza de 
chestionare. Cercetarea ar trebui să fie axată pe evoluția medierii în Republica Moldova (numărul 
persoanelor care cunosc ce este medierea, numărul cazurilor mediate într-un anumit interval de timp, 
gradul de încredere acordat mediatorilor, etc) 
 
Toți respondenții care au mai auzit despre metode alternative de soluționare a conflictelor, precum este 
medierea, o consideră drept „o metodă necesară și eficientă de soluționare a conflictelor”.  
 

Idem, 100% dintre respondenții care cunosc termenul de mediere ar recomanda-o în calitate de 

soluționare a conflictelor, cu condiția însă a unui proces de mediere înalt calitativ, livrat în termeni 

rezonabili și de specialiști de înaltă calificare.  

 

Strategice 

 

Tactice 

 

Operaționale 
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Printre principalele motive invocate în susținerea medierii de către respondenți putem enumera: 

- “Abilitatea” medierii de a încheia conflictul cu o situație de tipul win-win, lucru imposibil într-o 

instanță de judecată, în care se acordă câștig de cauză doar uneia dintre părți; 

- Procesele de judecată nu sunt întotdeauna cea mai bună soluție, necesită timp și bani și în unele 

situații au un efect distructiv asupra relațiilor pe termen lung dintre participanții la conflict; 

- Medierea reprezintă o povară financiară mai mică pentru părțile implicate în conflict; 

- Poate fi mai puțin stresantă și mai puțin consumatoare din punct de vedere emoțional pentru 

toate părțile implicate în soluționarea conflictului; 

- Presupune implicarea ambelor părți în găsirea soluțiilor pe poziții tete-a-tete; 

- Permite aplanarea conflictelor la etapa inițială; 

- Permite debarasarea instanțelor de judecată de procesele simple, oferind mai mult timp pentru 

soluționarea cazurilor complicate; 

- În mod special este benefică în cazurile cu implicarea minorilor, pentru că reduce povara 

psihologică și scutește copilul de “experiența” unui proces judiciar. 

 

Așadar, potrivit respondenților, principalele beneficii pe care le aduce medierea în comparație cu 

soluționarea conflictului într-o instanță de judecată sunt  

 Costurile mai reduse; 

 Implicarea ambelor părți, aflate în conflict, în identificarea unei soluții; 

 Timpul mai restrâns de soluționare a conflictului; 

 Posibilitatea menținerii unei relații amiabile sau de colaborare și după încheierea procesului 

de mediere. 

 

În același timp, în viziunea respondenților, toate beneficiile menționate vor fi valabile în contextul 

respectării anumitor condiții în desfășurarea procesului de mediere: 

- Doar o mediere competentă, calitativă, bine argumentată, bazată pe corectitudine și metode 

convingătoare; 

- Livrată de mediatori bine instruiți, conform standardelor internaționale; 

- Viabilă doar în contextul unei funcționări adecvate a celorlalte instrumente: “Atât timp cât încă 

există corupția în sistem, instrumentul medierii va deveni mărul bun pus în lada cu mere 

stricate”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concluzie 4: Anume beneficiile invocate de respondenți în cadrul cercetării, precum și condițiile care 

determină prezența sau absența încrederii publicului larg în procesul de mediere, vor sta la baza 

raționamentelor de formulare a mesajelor de promovare. Comunicarea va urmări fortificarea atitudinii 

déjà existente asupra medierii și informarea publicului despre beneficiile mai puțin cunoscute sau 

resimțite cu întârziere și pe termen lung. 
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În comunicarea beneficiilor vor fi utilizate toate instrumentele și canalele menționate anterior și descrise 

detaliat în planul de promovare. O eficiență maximă în acest caz vor avea testimonialele beneficiarilor 

serviciilor de mediere, promovate pe platformele online, prin newsletter dedicat medierii (* 

newsletterul dedicat va permite o promovare targetată – testimoniale ale persoanelor juridice, 

beneficiari ai medierii expediate prin newsletter la baza de date cu personae juridice și resprectiv 

testimoniale ale persoanelor fizice – cazuri de mediere școlară, familială, etc – idem, promovate 

targetat) 

 

De menționat că unii respondenți, în pofida atitudinii pozitive față de medierea propriu-zisă ca metodă 

de soluționare a conflictelor, consideră atât societatea slab pregătită pentru accepatarea unor astfel de 

soluții, cât și mediatorii insuficient de experimentați pentru a profesa medierea: “mediatorii actuali, în 

mare parte nu sunt gata să facă mediere”. 

 

În pofida atitudinii general pozitive (deși condiționată de anumite aspecte) a respondenților asupra 

medierii, a conștientizării beneficiilor acesteia și a deshiderii de a recomanda medierea ca metodă 

pentru soluționarea licită a conflictelor, doar 4 dintre respondenți au beneficiat de asistența unui 

mediator. 2 dintre respondenți s-au declarat foarte mulțumiți de serviciile de care au beneficiat, 1 

respondent a catalogat experiența drept satisfăcătoare, un respondent însă a menționat că nu va mai 

apela la asistența unui mediator, din cauza interesului strict pecuniar manifestat de acesta: “din cauza 

corupției, un mediator preia locul unui avocat” (Fig. 16) 

 
 

 

(Fig. 16) 

Luând în considerare numărul mic al respondenților care au beneficiat de serviciile unui mediator și 

care, de facto, pot vorbi în cunoștință de cauză, 74% dintre respondenți nu se pot pronunța în privința 

25% 

50% 

25% 

Cum considerati experienta de colaborare cu mediatori 

Satisfacatoare 

Foarte multumit 

Nu voi mai apela 
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calității prestației mediatorilor. 21% îi oferă calificativul „foarte bună” iar 5% respondenți afirmă că nu 

au încredere în mediatori. (Fig. 17) 

 

(Fig. 17) 

De menționat în acest caz că marea majoritate a respondenților care consideră prestanța mediatorilor 

„foarte bună” sunt specializați în domeniul juridic. (Fig. 18) 
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(Fig. 18) 

În același timp, persoanele care consideră prestația mediatorilor foarte bună, au aflat despre mediere 

nemijlocit de la Consiliul antidiscriminare, activând în sala de audiențe, de la cursurile de universitate 

sau MBA, de la colegi sau căutând în mod direct informații despre mediere pe internet.  

Nu putem să nu evidențiem aici diferența contrastantă între procentul persoanelor care ar recomanda 

medierea ca modalitate alternativă de soluționare a conflictelor și a celor care se pot pronunța sau 

consideră calitativă prestația mediatorilor. 100% dintre respondenți ar recomanda medierea pentru 

soluționarea conflictelor și doar 26% ar putea aprecia prestația mediatorilor, 74% nefiind în măsură să se 

pronunțe asupra acestui aspect. 

 

 

 

 

 

 

În ceea ce privește primele acțiuni licite, întreprinse de către respondenți în momentul apariției unui 

conflict, solicitarea unei consultații din partea unui avocat/ jurist/notar rămâne indubitabil în vârful 

ierarhiei. O parte dintre respondenți au menționat că, în prima instanță, încearcă să discute individual cu 

cealaltă parte sau consultă de sine stătător legislația și literatura de specialitate.  

 

Acest fapt se poate explica și prin ideea, adânc înrădăcinată și alimentată de-a lungul timpului că singura 

cale licită de a soluționa un conflict este instanța de judecată, în care trebuie să mergi asistat de un 

avocat.  

 

 

 

 

 

 

Încurajator rămâne faptul că 100% dintre respondenți ar dori să afle mai mult despre ce reprezintă 

medierea, care sunt beneficiile acesteia și modalitățile de a apela la serviciile unui mediator. 

 

Rezultatele chestionarelor aplicate publicului larg nu au făcut decât să confirme situația medierii în 

Republica Moldova, relevată în timpul interviurilor și să sublinieze încă o dată importanța promovării 

medierii ca soluție alternativă, licită de soluționare a conflictelor, care în multe cazuri, poate să 

înlocuiască cu succes un proces în instanța de judecată, dar și promovarea mediatorilor ca specialiști 

(medierea ca profesie), cu condiția ca nivelul de pregătire, profesionalism și experiență a acestora să se 

ridice cu adevărat la nevoile și așteptările societății. 

Așadar, înțelegerea și acceptarea medierii la nivel teoretic este evidentă. Însă pentru ca încrederea în 

procesul de mediere să se materializeze sub formă practică, prin apelarea de facto la acest gen de 

servicii, trebuie rezolvată problema încredererii și percepției asupra mediatorilor ca specialiști în 

domeniul medierii, așa cum avocații sunt specialiști în domeniul juridic, medicii specialiști în domeniul 

medical. Etc. 

 

 

Aici se explică eminența și obligativitatea poziționării medierii ca metodă alternativă care nu exclude 

legea, dar nici nu apelează în exclusivitate la cadrul legal. 
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Profilul respondenților - mediatori 

Demersurile de cercetare cantitativă și-au propus și identificarea perspectivei mediatorilor asupra 

medierii în Republica Moldova. Astfel au fost colectate răspunsurile a 20 de mediatori.  

 

Cea mai mare parte dintre mediatorii care au oferit răspunsuri la chestionar se încadrează în grupa de 

vârstă 31-50 ani (71%). (Fig. 19) 

 

 
(Fig. 19) 

 

În ceea ce privește profesia deținută și ocupația de bază, spectrul prezentat este destul de larg, cu o 

prevalență evidentă a domeniului juridic și psihologie. 
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Expert în educație și drepturile omului 
 

Educație și drepturile omului, free lancer 
 

Jurist 
 

Avocat, administrator de insolvabilitate, mediator 
 

Profesor de matematică și informatică 
 

Designer 
 

Avocat, Mediator 
 

Avocat 
 

Jurist 
 

Jurisprudența 
 

Doctor în sociologie Cercetător științific, AȘM 
 

Jurist Pensionar al Procuraturii 

Economist Vânzări 

Jurist Office manager 

 

95% din mediatorii respondenți la chestionar locuiesc în mediul urban, cu o concentrație de 80% în 

municipiul Chișinău. (Fig. 20, 21) 

 
 

                      (Fig.20)                                                            (Fig.21) 
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(Fig. 22) 

35% dintre mediatorii respondenți la chestionar au o experiență mai mică de 3 ani în mediere, ceea ce 

poate fi considerat nivelul entry-level. (Fig. 22) 

Doar unul dintre respondenți are o experiență în mediere de peste 5 ani (aproximativ 8 ani). De 

remarcat aici cifra îngrijorătoare a mediatorilor care, deși sunt acreditați, nu au mai avut un caz de 

mediere de câțiva ani. 

Cel mai mare procent al respondenților, 70% se pot lăuda cu o experiență între 1 și 4 ani în mediere. 

Situația se agravează prin suprapunerea exerienței de mediere cu numărul efectiv de cazuri mediate.  

30% dintre respondenți au zero cazuri mediate în practica lor sau de câțiva ani nu au mai mediat niciun 

caz. 15% dintre mediatorii respondenți au în practica lor între 1 și 2 cazuri mediate. Ponderi egale (20%) 

a înregistrat experiența în medierea a între 3-5 cazuri și 6-10 cazuri. Doar 3 dintre mediatorii care au 

răspuns la chestionar au în experiența lor profesională peste 10 cazuri de mediere. (Fig. 23) 

 25% 

35% 

35% 

5% 

De cât timp practicați medierea? 

Nu practică (doar formarea inițială, nu 
au avut niciun caz de mediere de 
câțiva ani, sau alta ocupatie de baza 
pe moment) 

1-2 ani 

3-4 ani 

5-10 ani 

> 10 ani 
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(Fig. 23) 

Cele mai multe cazuri mediate (de la 10 în sus) sunt aferente doar mediatorilor cu o experiență de peste 

3,5 ani. 

Per total, respondenții la chestionar, în practica lor de mediatori au gestionat 130 cazuri de mediere. 

Dacă ar fi să reprezentăm grafic raportul cazurilor mediate cu succes vs cazurile în care medierea a 

eșuat, reprezentarea ar primi următoarea formă (Fig. 24): 

 

(Fig. 24) 

30% 

15% 

20% 

20% 

15% 

Cate cazuri de mediere ati rezolvat pana acum 

0 cazuri 

1-2 cazuri 

3-5 cazuri 

6-10 cazuri 

> 10 cazuri 

63; 48% 

67; 52% 

Raportul cazuri mediate cu succes vs cazuri in care 
medierea a esuat 

Total 
succes 



34 | P a g e  
 

După cum este prezentat și în grafic, ponderea cazurilor de mediere eșuate depășeste ușor ponderea 

cazurilor soluționate cu succes. 

În același timp, dacă ar fi să analizăm performanțele grupurilor de mediatori respondenți cu diferite 

nivele de experiență, raportul dintre cazurile soluționate cu succes și cele eșuate s-ar reprezenta sub 

urmatoare formă (Fig. 25, 26): 

 

(Fig. 25) 

 

(Fig. 26) 
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Mediatori – rezultate identificate 

56% dintre respondenți consideră suficiente studiile în baza cărora are loc certificarea mediatorilor, 

accentuând însă faptul că sunt suficiente pentru o etapă inițială, iar rezultatele instruirii depind, în foarte 

mare măsura de atitudinea și interesul participantului la curs. În același timp 35% dintre respondenți au 

catalogat studiile în baza cărora are loc certificarea mediatorilor drept insuficiente, menționând 

necesitatea extinderii numărului de ore, chiar pentru un termen de 6 luni-1 an, completarea curiculei cu 

mai multe activități practice și implicarea mai multor formatori cu experiență și specializare în diverse 

domenii, precum medierea comercială, familială, civilă, etc. La capitolul “alte” s-a specificat 

obligativitatea unui background juridic și necesitatea formării continue. 

 

Concluzie 5: Medierea reprezintă un concept nou în Republica Moldova. În contextul eforturilor de 

promovare a medierii sugerăm promovarea medierii ca profesie/carieră care necesită investiții de timp și 

efort, dar care pe termen mediu și lung poate genera profit- așadar medierea poate fi o activitate 

fezabilă. 

Mesajele primei etape a PAPM se vor axa pe promovarea experților internaționali și a poveștilor de 

succes ale acestora, ale instrumentelor prin care și-au promovat serviciile și modul în care și-au consolidat 

poziția pe piața autohtonă. Este imperativă prezentarea elementelor care îi face să rămână competitivi pe 

piață.  

În cadrul campaniei se vor organiza dezbateri abordând subiecte precum pregătirea necesară pentru ca 

un mediator să fie profesionist și competitiv pe piață, emisiuni cu participarea reprezentanților CM, a 

avocaților, Judecătorilor și reprezentanți ai mediului de business pentru o analiză a situației din mai multe 

perspective.  Tot în cadrul emisiunilor se pot reitera beneficiile care diferențiază medierea de celelalte 

modalități de soluționare a conflictului. 
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(Fig. 27) 

40% dintre mediatori consideră că un mediator trebuie să dețină cunoștințe juridice, în aceeași ordine 

de idei, 32% (categoria altele) consideră că un mediator trebuie să aibă pregătire și în psihologie. Se 

menționează necesitatea studiilor într-un domeniu de științe exacte precum este medicina sau ingineria 

(Fig. 27).  

Pe de altă parte, au existat păreri care au susținut că specializarea în sine nu contează, aceasta nu face 

decât să demonstreze capacitatea persoanei de a fi instruită. Astfel 28% dintre respondenți au afirmat 

că pe lângă pregătirea de bază, studiile adiționale nu au nicio importanță pentru un mediator. (Fig. 28) 

 

(Fig. 28) 
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În ceea ce privește necesitatea unei intervenții din partea statului (ex. Ministerul Justiției) în promovarea 

medierii (Fig. 29): 

 

(Fig. 29) 

95% dintre respondenți au considerat necesară intervenția statului în promovarea medierii, intervenție 

care după parerea lor ar trebui să constea dintr-o serie de acțiuni precum: 

- Atribuirea medierii a statutului de procedură obligatorie, incluzând restituirea cererii de 

chemare în judecată dacă părțile nu s-au adresat inițial la un mediator (în cazurile prevăzute de 

lege) – etapă obligatorie prealabilă adresării în instanță; 

- Acțiuni de informare și stimulare a specialiștilor de a deveni mediatori; 

- Prin includerea unui sistem bazat pe indicatori de cazuri soluționate prin intermediul medierii; 

- Prin informarea populației despre existența și beneficiile medierii; 

- Prin promovarea medierii la nivel de legislație; 

- „odată ce există instrumente legale cu privire la mediere, MJ, MAI, M. Educației, M Muncii și alte 

instituții abilitate în asigurarea unor categorii de drepturi, unde parvin sesizări cu privire la 

anumite conflicte, plângeri, petiții ar trebui să indice medierea (coordonate concrete ale 

mediatorilor viabili, autentici) în răspunsurile la demersuri de acest gen. Aceasta, în primul rând 

ar asigura vizualizarea, totodată, ar fi o promovare firească, eficientă și absolut necostisitoare 

pentru mediere”. 

- Reglementarea prin lege a medierii obligatorii pentru litigiile de ordin familial, infracțiuni ușoare, 

fiscale sau civile; 

- Obligarea organelor de drept să recurgă la procesul de mediere prin intermediul mediatorului; 
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De menționat aici că doar un singur mediator- respondent la chestionar a considerat vitală o promovare 

individuală din partea celor care practică medierea. 

50% dintre respodenți sunt de părere că atât instituțiile de drept din țară, cât și avocații și notarii ar 

trebui să prezinte un efort coagulat de susținere a medierii, prin recomandarea acesteia în procesul de 

soluționare a conflictului. Pe de altă parte, 26% dintre respondenți consideră că avocații nu ar trebui să 

se implice în promovarea medierii.  

De menționat aici necesitatea unor acțiuni concrete de promovare a medierii din partea Autorităților 

Publice Centrale și Locale și a unor instituții precum: 

- Inspecția muncii 

- Oficiile stării civile (în momentul înaintării cererii de divorț) 

- Sindicatele 

- Organizațiile obștești și 

- Organizațiile civile de protecție a drepturilor omului. 

Se accentuează astfel importanța implicării instituțiilor care, într-un mod sau altul, în activitatea lor, 

chiar dacă nu au de a face cu soluționarea conflictelor, se intersectează cu situații conflictuale dintr-un 

anumit domeniu. În acest mod devine posibilă promovarea segmentată a medierii, în funcție de tipul 

de conflict. 

În același timp, în vederea obținerii unor rezultate sustenabile în ceea ce privește promovarea 

medierii în Republica Moldova, poate fi luată în calcul și implicarea instituțiilor de învățământ în 

promovarea medierii în rândul copiilor de vârstă școlară. 

Revenind la subiectul barierelor cu care se confruntă medierea în Republica Moldova, din perspectiva 

mediatorilor: 39% dintre respondenți consideră că unul dintre impedimentele în calea dezvoltării 

medierii în Republica Moldova este un cadru legal lacunar. S-a reiterat necesitatea acordării medierii a 

statutului de procedură obligatorie prejudiciară. În același timp a fost menționată lipsa de concordanță 

între Legea cu privire la mediere și alte legi care reglementează un șir de drepturi: Codul Muncii, Codul 

Civil, Codul de Procedură Penală, Legea cu privire la drepturile consumatorului, etc.  

Mai mult de atât, răspunsurile prelevate cu ajutorul chestionarului au reaccentuat o serie de aspecte 

negative menționate și în timpul interviurilor cu mediatorii și avocații: 

- Existența dificultăților la returnarea taxei de stat, achitată, în cazul unui conflict mediat care deja 

era pe rol în instanța de judecată, 

- Insuficiența reglementării aspectelor fiscale și de organizare a mediatorilor, 

- În unele cazuri procedura de mediere poate fi anevoioasă și costisitoare, opțiunea de a apela la 

un avocat, care individual se va ocupa de toate, devenind în acest caz mai tentantă. 

44% din respondenți au menționat ca una dintre barierele în calea propagării medierii lipsa de informare 

a publicului larg privind opțiunile alternative de soluționare a conflictelor. Această stare de fapt s-a 

încercat explicată prin statutul de instituție relativ nouă al medierii, lipsa unor instrumente de 
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promovare a medierii. Situația agravându-se în cazurile în care anumite categorii de public cunosc ce 

este medierea, dar nu o consideră avantajoasă (cataloghează doar ca o pierdere de timp) și nici nu au 

încredere în mediatori. 

În aceeași ordine de idei, 39% dintre respondenți consideră că nici nu există un suport din partea 

instituțiilor de drept. În acest context, bariera în fața dezvoltării medierii se poate concretiza în două 

moduri: 

a. Pasivitatea instituțiilor de drept: 

- Judecătorii propun cu raritate medierea ca soluție alternativă 

- Instituția medierii este ignorată. 

b. Medierea este percepută ca și concurent: 

- deseori funcția de mediator este îndeplinită de avocații părților sau de însăși 

judecător. 

În ceea ce privește metodele prin care mediatorii își promovează serviciile, 39% dintre respondenți își 

prezintă individual serviciile. Niciunul dintre mediatorii participanți la studiul cantitativ nu au apelat la 

ajutorul presei pentru promovarea propriilor servicii. Un singur mediator a apelat la metode online de 

promovare a serviciilor de mediere. În același timp 4 dintre mediatorii respondenți (17%) susțin că în 

promovarea serviciilor lor au fost implicate instituțiile de drept (recomandând medierea când este 

cazul). 

Destul de “dramatic” sună răspunsul: nu am timp pentru prestarea acestor servicii și de aceasta nu mă 

promovez, dacă aș face-o cred că aș face un site și l-aș promova prin google adwords, SEO, panouri 

publicitare online.  

Printre alte metode de promovare a serviciilor utilizate de mediatori putem menționa: colegi, cunoștințe 

– deci metoda word of mouth, o parte de mediatori consideră că în favoarea lor au lucrat și informațiile 

de pe site-ul Ministerului Justiției, lista mediatorilor. 

Dacă luăm în considerare demersurile de promovare ale mediatorilor cu cele mai multe cazuri la activ 

(între 9 și 30), acestea se rezumă la prezentările personale, promovarea word of mouth – prin 

recomandările cunoștințelor, prietenilor, foștilor clienți și mecanismele interne ale asociației 

mediatorilor (investiții personale în materialele care au fost distribuite la etapa inițierii activității, 

primele postere amplasate în judecătorii).  

Dacă ar fi să menționăm metodele prin care clienții mediatorilor află de ei cea mai mare pondere o 

ocupă eforturile individuale intreprinse de mediatori pentru identificarea clienților – 50%, clienții a 3 

mediatori i-au contactat/ contractat în urma recomandărilor de la autorități (judecătorie/ primar, etc.), 

printre alte motive s-au menționat recomandările de la cunoscuți, prieteni, etc. 

În același timp, cazurile mediate cu succes de către mediatori au fost identificate din propria inițiativă, 

urmate de recomandările terțelor părți. Cea mai mică pondere au avut-o cazurile recomandate de 
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avocati (doar 3 dintre mediatorii respondenti au contractat cazuri de mediere cu ajutorul 

recomandărilor din partea avocaților.) 

Gradul de acces al publicului larg la serviciile de mediere este în dependență directă de disponibilitatea 

mediatorilor și a serviciilor de mediere la nivel de regiuni. Problema “concentrării” mediatorilor la nivel 

de capitală a fost tratată și mai sus. Să reamintim că soluționarea acestei probleme s-a încercat prin 

lansarea proiectului IRP - medierea în cauze penale cu implicarea minorilor, proiect blocat la momentul 

actual de aspecte de ordin administrativ. 

În ceea ce privește mediul rural/ urban în care mediatorii participanți la chestionar își desfășoară 

activitatea, situația primește următoarea reprezentare grafică (Fig. 30).  

*Din calcul au fost excluși mediatorii care nu prestează la moment servicii de mediere. 

*La secțiunea rural au fost incluși și respondenții care au menționat explicit că, la solicitare, foarte des se 

deplasează în localități. 

 

(Fig. 30) 

După cum se evidențiază și în grafic, o majoritate covârșitoare a respondenților își desfășoară activitatea 

în mediul urban.  

Dacă ne referim la tipul de mediere practicat (domeniile mediate), cea mai mare pondere o ocupă 

conflictele familiale (42%), cel mai mic interes fiind acordat conflictelor din domeniul școlar (4%) (Fig. 

31). 
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(Fig. 31) 

Întrebați despre necesitatea intervenției Consiliului de Mediere în promovarea medierii, majoritatea 

covârșitoare a respondențior 95% au considerat că ar trebui să existe măsuri din partea Consiliului de 

Mediere pentru promovarea acestui gen de servicii (Fig. 32). 

 

(Fig. 32) 
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Doar un singur respondent a considerat inutilă intervenția Consiliului de Mediere, argumentându-și 

răspunsul prin lipsa unor persoane compenente în domeniul medierii în componența Consiliului (care la 

momentul actual este format în mare parte din judecători, lectori universitari, etc.) 

În același timp, s-au apreciat considerabil eforturile întreprinse de Consiliul de Mediere până în 

momentul de față, fiind luat în considerare și faptul că este vorba despre o muncă de voluntariat, dar și 

existența unor pârghii modeste de influiență pe care instituția vizată le poate utiliza.   

Dacă ne referim la acțiuni concrete din partea Consiliului de Mediere, în viziunea mediatorilor 

respondenți la chestionar, acestea ar trebui să constea din: 

- o colaborare mai activă cu presa; 

- amplasarea informațiilor promoționale în instituțiile care participă direct sau indirect la analiza și 

soluționarea conflictelor sau a relațiilor umane/ comerciale în general, precum: cabinete de 

psihologi, birouri de avocați, judecătorii, etc; 

- campanie de advocacy; 

- mai multe traininguri pentru mediatori (n.a. probabil ca se face referire la instituirea unui 

program de formare continuă pentru mediatori); 

- consultanță cu mediatorii în luarea deciziilor privind medierea; 

- promovarea obligativității medierii; 

- lansarea unui proces de informare privind medierea încă la nivel de instituții școlare; 

- colaborare cu instanțele de judecată la nivel național; 

- promovarea legilor care susțin medierea în Parlament 

 

Asociații de business intervievate. Rezultate principale ale interviului 

Respondenți:  

 Mila Mălairău, director executiv Camera Americană de Comerț din Moldova 

 Mariana Ruffa, EBA Moldova 

 

Principalele aspecte identificate: 

- Publicul larg nu cunoaște beneficiile sociale și economice ale medierii, este reticent față de 

mediere și preferă să se adreseze în instanța de judecată; 

- Reprezentanți din mediul de afaceri consideră medierea un mecanism necesar; 

- Conceptul de mediere este foarte necesar în contextul economisirii resurselor publice; 

- Mediul de afaceri este insuficient informat despre procesul medierii în R. Moldova și 

mediatorii din R. Moldova; 

- Pentru ca medierea să devină un serviciu solicitat, este necesară ridicarea nivelului de 

profesionalism al mediatorilor. 
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Judecătoria sector Botanica, Chișinău. Concluzii 

Întîlnirea cu judecătorii a avut loc în cadrul ședinței de ”volantă” a Judecătoriei sector Botanica, 

Chișinău. 

 

Mai jos, comentariile și propunerile judecătorilor privind instituția medierii: 

Situația de facto, după părerea judecătorilor: 

 Mediatorii nu sunt interesați de dosare / cazuri de mediere direcționate de judecători; 

 Termenele de examinare a dosarelor care au fost redirecționate către mediatori se prelungesc 

din vina mediatorilor; 

 Avocații nu susțin medierea (din cauza mediatorilor pierd venituri – mai puține contracte); 

 Medierea este necesară și ar fi benefică pentru sistemul judiciar al R. Moldova, cu condiția 

perfecționării cadrului legal, dar și asigurarea ridicării nivelului de profesionalism al mediatorilor; 

 Medierea calitativă ar genera eficientizarea timpului judecătorilor, care nu vor mai fi nevoiți să 

aloce timp pentru cazuri simple / ușoare; 

Propuneri de îmbunătățire / eficientizare a medierii: 

 Modificarea Codului de Procedură Civilă – introducerea medierii ca procedură obligatorie 

prealabilă adresării în judecată; 

 Aplicarea în R. Moldova a celor mai bune practici internaționale în domeniul medierii; 

 Susținerea mediatorilor de către stat prin oferire de spații pentru birouri; 

 

 

Amnesty International. Concluzii 

 Legea nr.134 din 14.06.2007 cu privire la mediere (a nu se confunda cu mediatorii comunitari 

romi) este o lege pentru o societate democratică, unde se faciliteaza solutionarea litigiilor pe 

cale extrajudiciara, amiabila, este la sigur necesară. 

 Serviciile de mediere din Moldova (inclusiv Consiliul) au un caracter formalizat și ineficient 

datorită nivelului de cultură juridica din țară.  

 Mediatorii ar trebui să fie persoane notorii, cu o reputație ireproșabilă, și nu doar - acei, care pur 

și simplu nu au antecedente penale.  

 Mijloacele de promovare a medierii in Moldova trebuie să includă în primul rând - sprijinul 

juridic al mediatorilor și în al doilea rând - notorietatea acestora.  

 Considerăm că nu este necesară implicarea statului în activitățile private de mediere, inclusiv și 

în sprijinirea acestora.  

 

Alte opinii (avocați) 

 “90% din dosare nu ar fi trebuit să ajungă în instanțe, ci ar fi fost soluționate cu ușurință prin 
serviciile de mediere” Vernon David, Diana Neagu; 

 Medierea este necesară a fi promovată în rîndul companiilor de consultanță; 
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 O bună parte din avocați nu susțin medierea; 

 Mediatorii nu au practica necesară pentru formarea lor profesională; 

 Recomandări: 
 Asigurare de sesiuni de instruire și pregătire: formarea formatorilor în mediere; 
 Elaborarea și promovarea manualelor dedicate tehnicilor de mediere 

 
 

Notă1: Măsuri sugerate de respondenți pentru consolidarea capacităților mediatorilor: 

 Revizuirea programului de studii necesare pentru calificarea în calitate de Mediator: 
 Studierea aprofundată a studiilor de caz în domeniul medierii (colectate din experiența 

internațională) 
 Includerea sesiunilor practice de mediere obligatorii în cadrul programului de studii 

 Elaborarea materialelor adiționale, necesare pregării profesionale a mediatorilor: 
 Elaborarea & aprobarea standardelor în mediere 
 Elaborarea & aprobarea Manualului de aplicare a Codului de etică și deontologie 

profesională a mediatorilor 

 Transfer know-how internațional: 
 Formarea formatorilor în mediere: contractarea celor mai buni experți internaționali în 

mediere & organizarea unei serii de instruiri necesare pentru formarea formatorilor; 

 Organizarea periodic  trainingurilor de creștere a nivelului de professionalism a mediatorilor (ex. 
instruiri tematice, inspirate din studii de caz practice – Negocieri eficiente în soluționarea 
conflictului patrimonial la divorț, Negocieri eficiente în medierea comercială etc); Pentru 
ridicarea statutului mediatorilor, trainingurile vor fi susținute de experți de rang înalt 
internaționali și locali; 

 Instituirea mecansimelor de testare periodică a mediatorilor (trierea mediatorilor, descalificarea 
celor incompetenți) 

Notă2: Măsuri sugerate de consolidare a Consiliului de Mediere (CM) 

 Oferirea CM statut de persoană juridică independentă, non-profit, subordonată Ministerului 
Justiției; 

 Identificarea mecanismelor de auto-susținere financiară a CM; 

 Angajarea conducerii CM prin concurs public, național; 
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Anexe: 

CHESTIONARELE 

 

Chestionar 

Medierea in R. Moldova: metoda alternativa de solutionare a conflictelor (PUBLIC LARG) 

 

I. Date generale: 

1. Optional: Nume, prenume _____________ 

2. Va rugam sa indicati varsta Dvs. ________ 

3. Profesia pe care o detineti: ____________ 

4. Ocupatia de baza: ___________________ 

5. Regiunea in care locuiti: Chisinau ___ / Regiuni: urban / rural _____ 

 

II. Despre mediere: 

6. Ați auzit despre metode alternative de soluționare a conflictelor, precum este medierea? 

a. Da, am auzit despre mediere 

b. Nu, nu am auzit despre mediere – TRECEȚI LA PUNCTUL 14 

c. Cunosc alte metode alternative, legale, de soluționare a conflictelor (va rugăm să 

specificați) ______________________________________ 

7. Detineti certificat de mediator? 

a. Da. Va rugam sa ne contactati la adresa mediere@bdr.md pentru detalii aditionale, 

TRECETI LA PUNCTUL 15 

b. Nu 

8. Cunoasteti ce reprezinta medierea si care este rolul unui mediator? 

a. Da 

b. Nu – TRECETI LA PUNCTUL 14 

9. Va rugam sa numiti si completati sursa si denumirea acestia din care ati aflat despre mediere: 

a. TV ____________________ 

b. Radio _________________ 

c. Ziar ___________________ 

d. Internet (specificati ce site) __________________ 

e. Cunostinte / prieteni 

f. Alte, specificati ____________________________ 

10. Ce parere aveti despre mediere? 

a. Metoda necesara si eficienta de solutionare alternativa a conflictelor 

b. Proces inutil 

c. Negativa (argumentati) _______________________________________ 

d. Alte (va rugam sa completati) __________________________________. 

11. Ati recomanda medierea in calitate de solutionare alternativa a conflictelor? 

a. Da (argumentati) _____________________________________________ 

b. Nu (argumentati) _____________________________________________ 

mailto:mediere@bdr.md
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12. Ati beneficiat de asistenta unui mediator pana acum? 

a. Da. Daca da, va rugam sa descrieti experienta de colaborare: 

i. Satisfacatoare 

ii. Foarte multumit 

iii. Nu voi mai apela. De ce? ______________________________________ 

b. Nu 

13. Ce parere aveti despre prestanta mediatorilor: 

a. Foarte buna 

b. Nu inspira incredere 

c. Nu pot sa ma pronunt 

14. În cazul apariției unui conflict, care sunt demersurile (licite) pe care le intreprindeți pentru 

soluționarea conflictului (cu cine vă consultați privind metodele de soluționare, ce acțiuni 

realizati, etc) – va rugăm să descrieți. 

15. Ati dori sa cunoasteti mai mult ce reprezinta medierea, care sunt beneficiile acesteia si cum ati 

putea apela la asistenta mediatorului? 

a. Da 

b. Nu ma intereseaza. De ce? Argumentati. __________________________________  

 

III. Surse de informare preferate: 

16. Va rugam sa indicati sursele de informare de incredere ale Dumneavoastra: 

a. TV (care) _____________________ 

b. Radio (care) ___________________ 

c. Internet ______________________ 

d. Ziar _________________________ 

e. Revista_______________________ 

f. Publicitate stradala _____________________ 

g. Alte – va rugam sa completati. ____________ 

Va multumim pentru ca ati acordat atentie acestui chestionar! Parerea Dvs. conteaza! 

 
Medierea in R. Moldova: situatia la zi (MEDIATORI) 

  1. Optional: Nume, prenume 

*2. Va rugam sa indicati varsta Dvs. 

*3. Profesia pe care o detineti: 

*4. Ocupatia de baza: 

*5. Regiunea in care locuiti (va rugam sa specificati si mediul rural/urban) 

*6. Ce parere aveti despre studiile in baza carora are loc certificarea mediatorilor: 

https://ru.surveymonkey.com/MySurvey_SettingsTitle.aspx?sm=AbM3HbV1IQFSEnJUBeOu6pG87P5Cn7vqKGR9NuJLRhM%3d&TB_iframe=true&height=325&width=700
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o Suficiente pentru obtinerea cunostintelor si abilitatilor necesare  

o Insuficiente (va rugam sa dezvoltati)  

o Alte (va rugam sa dezvoltati)_______________________________________________  

*7. Care sunt studiile aditionale necesare unui mediator (dupa parerea Dvs?) 

o Juridice 

o Nu conteaza 

o Altele (vă rugăm să menționați)_____________________________________________ 

*8. Considerati ca statul (ex. Ministerul Justitiei) trebuie sa sustina promovarea medierii in R. 

Moldova? 

o Da. In ce ar consta aceasta sustinere? (va rugam sa dezvoltati)  

o Nu. E o profesie ca si altele, mediatorii sunt responsabili pentru promovarea individuala  

o Alta parere (va rugam sa dezvoltati)__________________________________________  

*9. Care sunt institutiile / profesionistii care trebuie sa sustina / recomande medierea / mediatorii in 

procesul de solutionare a conflictelor? 

o Institutiile de drept din tara 

o Avocati 

o Notari 

o Altele (vă rugăm să menționați)_______________________________________________ 

*10. Care sunt barierele cu care se confrunta medierea si mediatorii la ziua de azi? 

o Cadrul legal imperfect (va rugam sa dezvoltati)  

o Publicul larg nu cunoaste despre optiunea de apelare la mediere in procesul de solutionare a 

conflictelor  

o Institutiile de drept nu incurajeaza / recomanda partilor care se afla in stare de conflict sa 

apeleze la mediere pentru solutionarea conflictelor  

o Alte (va rugam sa dezvoltati)__________________________________________________  

*11. De cat timp practicati medierea? 

*12. Localitatea in care desfasurati activitatea de mediator. (va rugam sa specificati si mediul 

rural/urban) 

13. Domeniul in care activati in calitate de mediator: litigii 

o familiale 

o comerciale 

o penale 

o Altele (vă rugăm să menționați)_______________________________________________ 
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*14. Cate cazuri de mediere ati gestionat pana in prezent? 

*15. Statistica generala / aproximativa a rezultatelor cazurilor de mediere: 

o Succes – partile au solutionat amiabil conflictul:  

o Esec – partile au apelat la institutii de drept:  

*16. Care sunt metodele prin care va promovati serviciile de mediator? 

o Prezentare individuala 

o Presa 

o Online 

o Recomandari din partea institutiilor de drept 

o Altele (va rugam sa dezvoltati)_________________________________________________ 

*17. Cum au aflat / contactat clientii: 

o Dumneavoastra i-ati identificat 

o Recomandare de catre autoritati (judecatorie, primar etc) 

o Altele (vă rugăm să menționați)________________________________________________ 

*18. Cazurile mediate cu succes de dvs au fost contractate prin: 

o recomandarea institutiilor de drept, 

o recomandarea avocatilor 

o recomandarea uno terte parti (va rugam sa exemplificati) 

o identificate din propria initiativa 

o Altele (vă rugăm să menționați)________________________________________________ 

*19. Considerati necesara interventia Consiliului de Mediere in promovarea medierii? 

o da (va rugam sa precizati ce ar trebui sa includa aceasta)  

o nu (va rugam sa argumentati de ce)_____________________________________________ 

 


