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I.

PRELIMINARII

Medierea reprezintă o variantă alternativă de soluţionare a conflictului dintre părţi pe cale
amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoane, în condiţii de neutralitate, imparţialitate şi confidenţialitate.
Medierea este o metodă privată, prin intermediul căreia mediatorii, persoane independente şi cu o
pregătire specială, ajută părţile să-şi definească mai clar obiectivele, interesele şi le îndrumă astfel
încât să construiască împreună variante reciproc avantajoase de soluţionare a conflictului. Această
modalitate alternativă de soluţionare aconflictelor oferă persoanelor oportunitatea de a-şi asuma
responsabilitatea rezolvării disputelor şi de a menţine permanent controlul asupra deciziilor care le
afectează viitorul. Astfel, se evită aplicarea măsurilor abuzive şi deteriorarea relaţiilor dintre părţi,
încurajându-se dialogul, colaborarea şi respectul reciproc.
Cursul de faţă îşi propune scopul să completeze activităţile de implementare a medierii în
Republica Moldova, cu un program de pregătire iniţială a mediatorilor care vor realiza în practică
cerinţele şi condiţiile medierii.
Cine poate fi mediator? Mediatorul este o persoană imparţială, ce întruneşte condiţiile stabilite
de Legea cu privire la mediere, care are sarcina de a asista părţile în procesul de mediere în vederea
soluţionării conflictului.
Mediator poate fi orice persoană cu capacitate de exerciţiu deplină, care are o bună reputaţie,
nu are antecedente penale, a absolvit cursul de instruire şi dispune de calităţile necesare: onestitate,
încredere, respect, toleranţă, comunicabilitate şi altele prevăzute de Codul Deontologic al
Mediatorului.
Persoanele care posedă calităţile sus menţionate, doresc să devină mediatori însă nu au
pregătire profesională specială în domeniul medierii pot deveni beneficiari ai cursului Medierii
iniţiat de instituţia acreditată de Ministerul Justiţiei.
Mediatorul este independent în activitatea sa şi se supune numai prevederilor legislaţiei în
vigoare.
Curriculumul la Mediere se axează pe trei niveluri, cu divers grad de complexitate:
cunoaştere, aplicare, integrare. Nivelul cunoaşterii presupune acumularea cunoştinţelor teoretice.
Ţinînd cont de faptul că audienţii INJ sunt cu diferite niveluri de cunoştinţe, vor parcurge fiecare
treaptă, ţinînd cont de obiectivele propuse. Aplicarea presupune capacitatea de a interpreta corect şi
sistemic informaţiile oferite, capacitatea de a depista asemănări şi deosebiri dintre diferite forme de
soluţionare a conflictelor, de a lista avantajele soluţionării conflictului prin mediere. Integrarea
presupune aptitudinile de aplicare în practică a cunoştinţelor teoretice referitoare la soluţionarea
constructivă a situaţiilor conflictuale, ţinînd cont de legea în vigoare, manifestarea atitudinilor şi
aptitudinilor personale faţă de procesul de mediere.
Un aspect deosebit de important se referă la modalităţile de predare ale acestui curs. Spre
deosebire de procesul de învăţare clasic, nu putem instrui mediatori în plan teoretic, ignorând
posibilitatea de punere în practică imediată a informaţiilor acumulate. Ceea ce presupune faptul, că
acest curs este organizat sub forma unor activităţi interactive în care predarea şi formarea
capacităţilor de lucru decurg concomitent.
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II.

OBIECTIVE GENERALE ALE MODULULUI:

•
•
•
•
•
•

La nivel de cunoaştere şi înţelegere:
să definească termenii de bază cu privire la procesul de mediere penală şi civilă
părţi implicate în conflict, victimă, infractor, acord de împăcare etc.);
să determine obiectivele medierii;
să distingă formele medierii;
să descrie evoluţia instituţiei medierii;
să relateze despre importanţa instituţiei medierii;
să descrie procesul de mediere şi efectele acestuia;
să distingă drepturile şi obligaţiile mediatorului.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La nivel de aplicare
să argumenteze particularităţile aplicării procesului de mediere;
să argumenteze necesitatea instituţiei medierii;
să analizeze esenţa principiilor medierii;
să interpreteze teoriile privind medierea;
să organizeze procesul de mediere;
să aplice metodele şi tehnicile de mediere;
să manifeste înţelegere faţă de problemele participanţilor la procesul medierii;
să diagnosticheze şi să faciliteze procesul de soluţionare a conflictului;
să organizeze şedinţele de mediere în condiţii de siguranţă pentru participanţii la litigiu.
să utilizeze adecvat limbajul verbal, paraverbal şi non-verbal;

•

•
•
•
•
•
•
•

(mediator,

La nivel de integrare:
să argumenteze situaţiile şi comportamentele pentru elaborarea unor tactici comportamentale
adecvate;
să organizeze şi să monitorizeze procesul de mediere;
să stabilească şi să menţină relaţii comunicative constructive între părţi;
să recepţioneze, să interpreteze şi să ghideze corect soluţionarea situaţiilor de conflict;
să diferenţieze, să interpreteze obiectiv manifestările interlocutorilor;
să autoanalizeze şi să autoaprecieze reacţiile proprii apărute ca răspuns la comportamentul
interlocutorului pentru a nu împiedica procesul de mediere;
să menţină autocontrolul şi autoreglarea emoţiilor, comportamentelor în diferite sisteme
relaţionale.
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III.
Codul disciplinei

Semestrul

FO

III

IV.

ADMINISTRAREA DISCIPLINEI
Numărul de ore
C

S

-

14

Evaluarea
colocviu diferenţiat

TEMATICA ŞI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR

a) Tematica şi repartizarea orientativă a orelor:
Nr.
1.
2.
3.

Tema
Conflictul: dinamica conflictului, identificarea cauzelor
conflictului şi metodele de soluţionare a conflictelor
Cadrul juridic al Medierii: naţional şi internaţional .Medierea:
Dimensiuni, obiective şi coordonate definitorii
Avantajele medierii în raport cu alte modalităţi de soluţionare a
conflictelor (arbitrajul, litigiul etc.)

Numărul de ore
2 ore
2 ore
2 ore

4.

Etapele procesului de mediere

2 ore

5.

Metode, stiluri, abilităţi şi tehnici de mediere. Etapele procesului
de mediere. Actele de documentare a activităţii de mediere

2 ore

6.

Medierea în cadrul procesului penal

2 ore

7.

Medierea în cadrul procesului civil

2 ore

TOTAL

14 ore
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V.

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI CONŢINUTURI

Obiective de referinţă
- să definească conceptul de conflict;
- să evidenţieze şi să identifice felurile de
conflicte;
- să compare diferite forme de manifestare a
conflictelor;
- să evidenţieze structura conflictului;
- să diagnosticheze semnele de apariţie a
conflictelor;
- Să determine particularităţile personalităţii
conflictogene;
- să identifice sursele conflictelor;
- să explice funcţiile conflictelor;
- să delimiteze metodele de soluţionare a
conflictelor.
- să
definească
conceptul
dejustiţie
restaurativă;
- să delimiteze formele justiţiei restaurative;
- să identifice principiile specifice justiţiei
restaurative;
- să analizeze conceptul de mediere;
- să aprecieze importanţa principiilor
medierii;
- să diferenţieze teorile referitoare la procesul
de mediere;
- să analizeze specificul implementării
instituţiei medierii în divesre ţări;
- să compare formele medierii;
- să analizeze specificul medierii cu copiii şi
adulţii;
- să deducă care sunt obiectivele medierii;
să analizeze drepturile şi obligaţiile mediatorului
/ părţilor implicate în conflict.
- să identifice poziţia şi rolul medierii în
procesul civil şi penalş
- Să diferenţieze procedura de mediere în
cauzele civile şi penale;;
- să analizeze legea cu privire la mediere;
- să compare legislaţia diferitor ţări cu privire
la procesul de mediere;
- să analizeze actele normative ce ţin de
conţinut, procedură şi consecinţe ale medierii;
- să determine competenţa mediatorului în
cauzele civile şi penale;
- să analizeze temeiurile şi procedura iniţierii
procesului de mediere;

Conţinuturi
1. Conflictul: dinamica conflictului, identificarea
cauzelor conflictului şi metodele de soluţionare a
conflictelor:
- Definiţii ale conflictului
- Taxonomia, structura conflictului
- Stiluri şi conduite în situaţii de conflict
- Particularităţile personalităţii conflictogene
- Surse ale conflictelor
- Semne de apariţie a unui conflict
- Funcţiile conflictului
- Metode de soluţionare ale conflictului:
directe, indirecte
2. Medierea: dimensiuni, obiective şi coordonate
definitorii:
- Conceptul justiţiei restaurative şi formele
acesteia
- Conceptul de mediere
- Principiile medierii
- Istoricul medierii
- Teorii referitoare la mediere
- Instituţia medierii în alte ţări
- Formele medierii: medierea directă şi cea
indirectă
- Medierea în cauzele cu minorii / adulţii
- Obiectivele medierii
- Drepturile şi obligaţiile mediatorului / părţilor
implicate în conflict

3. Cadrul juridic al Medierii:
- Medierea - instituţie a dreptului civil, penal şi
de procedură penală
- Legea cu privire la activitatea de mediere
- Reglementarea Medierii în documentele
internaţionale
- Recomandarea nr. 19 (99) a Comitetului de
Miniştri al Consiliului Europei pentru Statele
membre cu privire la mediere în cauzele penale,
adoptată la 15 septembrie 1999 la cea de-a 69-a
întâlnire a reprezentanţilor miniştrilor
- Instituţia medierii în legislaţia altor ţări
- Reglementarea Medierii în legislaţia naţională
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- să analizeze reglementările Medierii în
documentele internaţionale;
- să stabilească efectele juridice ale împăcării.

- să identifice condiţiile pentru a soluţina
conflictul prin intermediul medierii;
- să delimiteze scopul, temeiurile şi
modalităţile alternative de soluţionare a
conflictelor;
- să definească conceptul de arbitraj, litigiu,
negociere;
- să delimiteze felurile intervenienţilor în
situaţiile de conflict;
- să stabilească asemănările şi deosebirile
dintre diferite modalităţi de soluţionare a
conflictelor.
- să argumenteze rolul şi importanţa
activităţii de pre mediere;
- să analizeze etapele procesului de mediere;
- să identifice fazele procesului de
premediere;
- să determine care sunt condiţiile necesare
pentru desfăşurarea procesului de pre mediere;
- să identifice condiţiile de iniţiere a procesului
de mediere;
- să analizeze deosebirile dintre diferite etape ale
medierii;
- să stabilească care sunt actele necesare pentru a
orgamiza o şedinţă de mediere;
- să identifice cât mai multe posibilităţi de
colectare a datelor,
- să concretizeze rolul întrebărilor de tip închis şi
deschis;
- să analizeze obiectiv situaţiile de conflict,
pentru a putea identifica problema;
- să determine care sunt tehnicile de încurajare a
părţilor conflictului pentru a-şi exprima
interesele şi nevoile;
- să identifice care sunt fazele procesului de
mediere propriu-zisă;
- să întocmească acorduri de mediere;

- Împăcarea - cauză care înlătură răspunderea
penală şi consecinţele condamnării (Art. 109 Cod
penal).
- Împăcarea părţilor prin aplicarea medierii (art.
276 al. 7 Cod procedură penală).
- Întrevederea mediatorului cu persoana reţinută
sau arestată (art. 187 al. 7 Cod
procedură
penală).
- Legea cu privire la mediere în cauzele penale
Alte acte normative ce ţin de conţinutul, procedura
şi consecinţele medierii.
4. Avantajele medierii în raport cu alte modalităţi
de soluţionare a conflictelor (arbitrajul, litigiul,
negocierea etc.:
- Procesul de rezolvare a conflictelor prin mediere
- Compararea procesului de mediere cu alte
modalităţi de soluţionare a conflictelor

5. Etapele procesului de mediere:
- Activităţile pre mediere:
• Organizarea şi desfăşurarea întâlnirilor preliminare
• Decizia de a media
• Planificarea contextului
• Completarea actelor necesare
• Organizarea spaţiului pentru mediere
Etapa 1. Iniţierea medierii:
• Explicarea procesului de mediere şi a rolului
mediatorului
• Explicarea regulilor ce trebuie respectate pe
parcursul medierii
• Identificarea întrebărilor participanţilor
Etapa 2. Identificarea problemelor
• Culegerea informaţiilor
• Identificarea problemelor
• Relevarea intereselor neexprimate
Etapa 3. Elaborarea planului de negociere
• Formularea problemelor
• Asigurarea acceptării problemelor
• Stabilirea ordinii discuţiilor
Etapa 4. Crearea unei înţelegeri reciproce şi
formularea alternativelor
• Gestionarea climatului emoţional
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- să stabilească care este procedura de încheire a
procesului de mediere;
- să analizeze posibilităţile de implementare a
acordului de împăcare.

- să identifice metodele de mediere;
- să determine mijloace de stabilire a relaţiilor de
încredere;
- să identifice specificul tehnicii de ascultatre
activă;
- să stabilească care este esenţa parafrazării;
- să clarifice modul de formulare a întrebărilor;
- să identifice care sunt tehnicile de menţinere a
discuţiei;
- să concretizeze rolul înrunirilor separate ale
părţilor implicate în conflict;
- să compare tehnicile de mediere;
- să analizeze posibilitatea implicării părţilor
terţe în procesul de soluţionare a conflictelor;
- să analizeze
avantajele şi dezavantajele
utilizării tehnicilor de comunicare asertivă;
- să identifice tehnicide lucru cu persoane dificile
sau/şi cu emoţii puternice.
- să identifice cauzele penale în procesul cărora
poate fi iniţiată procedura medierii;
- să delimiteze esenţa şi particularităţile medierii
penale;
- să identifice procedura de iniţiere a medierii
penale;
- să identifice cazurile de amînare, eşalonare şi
restituire a taxei de stat;
- să deducă rolul instanţei de judecată şi a
organului de urmărire penală în procesul de
iniţiere a medierii;
- să clarifice regulile de repartizare a cazurilor
de mediere penală;

• Identificarea poziţiilor şi intereselor
• Formularea intereselor comune
• Clarificarea presupunerilor
• Formularea criteriilor pentru soluţiile posibile
• Identificarea soluţiilor
• Verificarea fezabilităţii soluţiilor propuse
• Negocierea soluţiilor propuse
• Evaluarea
Etapa 5. Încetarea procesului de mediere
• Decizia de a finisa medierea
• Formularea acordului (paşii de implementare
şi responsabilităţile)
• Încheierea formală a medierii
• Scrierea acordului
• Planificarea procesului de implementare a
acordului.
6. Metode, abilităţi şi tehnici de mediere:
- Stabilirea relaţiilor de încredere
- Ascultarea activă
- Parafrazarea
- Formularea întrebărilor, tipuri de întrebări
- Explicarea şi interpretarea
- Menţinerea discuţiei, gestionarea procesului
- Focalizarea pe interesele interlocutorului
- Întruniri separate
- Proiectarea viitorului în baza acordului
- Aprecierea realităţii
- Analiza alternativelor
- Implicarea părţilor terţe
- Folosirea pauzei
- Schimbarea atitudinilor
- Lucrul cu persoane dificile sau/şi cu emoţii
puternice
7. Medierea în cadrul procesului penal:
- Cauzele penale în procesul cărora poate fi
iniţiată procedura medierii
- Pasibilitatea aplicării procedurii medierii în
cauzele penale
- Iniţierea medierii
- Rolul instanţei de judecată şi a organului de
urmărire penală în procesul de iniţiere a medierii
- Sesizarea mediatorului
- Forma procesuală a sesizării
- Oferirea de informaţii mediatorului
- Formele de informare a mediatorului
- Confidenţialitatea informaţiilor
- Procedura penală (urmărirea penală sau
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- să analizeze procedura de prezentare a
acordului de împăcare la organul de urmărire
penală sau în instanţa de judecată;
- să identifice efectele acordului de împăcare;
- să analizeze cazurile de încetare a urmăririi
penale drept consecinţă a semnării acordului de
împăcare;
- să identifice cazurile respingerii acordului de
împăcare şi efectele (consecinţele) lui;
- să clarifice procedura medierii şi intrarea în
vigoare a sentinţei de condamnare.

- să formuleze diferenţele între procedura de
iniţiere a medierii în cauzele civile şi penale;
- să delimiteze situaţiile pasibile de mediere;
- să analizeze procedura iniţierii medierii;
- să evidenţieze rolul părţilor implicate în
procesul de iniţiere a medierii;
să
anailzeze procedura de sesizare a
mediatorului;
- să stabilească consecinţele nerespectării
principiului confidenţialităţii;
- să clarifice esenţa acordului de împăcare;
- să determine
consecinţele acordului de
împăcare şi efectele (consecinţele) lui.

examinarea cauzei penale în instanţă) şi procesul
medierii
- Prezentarea acordului de împăcare la organul
de urmărire penală sau în instanţa de judecată
- Examinarea acordului de împăcare în şedinţele
judiciare sau în cadrul urmăririi penale
- Mediatorul în şedinţa de judecată sau în cadrul
urmăririi penale
- Ascultarea părţilor referitor la respectarea
cerinţelor procesuale de încheiere a acordului de
împăcare
- Admiterea acordului de împăcare şi efectele
(consecinţele) ei
- Încetarea urmăririi penale
- Cauzele respingerii acordului de împăcare;
- Respingerea acordului de împăcare şi efectele
(consecinţele) lui
- Procedura medierii şi intrarea în vigoare a
sentinţei de condamnare
8. Medierea în cadrul procesului civil:
– Procedura de iniţiere a procedurii de medierii
- Pasibilitatea aplicării procedurii medierii în
cauzele civile
- Iniţierea medierii
- Rolul părţilor implicate în procesul de iniţiere
a medierii
- Sesizarea mediatorului
- Forma procesuală a sesizării
- Oferirea de informaţii mediatorului
- Formele de informare a mediatorului
- Confidenţialitatea informaţiilor
- Procedura civilă şi procesul medierii
- Prezentarea acordului de împăcare în instanţa
de judecată
- Ascultarea părţilor referitor la respectarea
cerinţelor procesuale de încheiere a acordului de
împăcare
- Admiterea acordului de împăcare şi efectele
(consecinţele) lui
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VI.

SUGESTII METODOLOGICE

Metodele aplicate la mediere trebuie să urmărească dobândirea de abilităţi complexe şi anume
trebuie să fie metode orientate spre dezvoltarea şi îmbunătăţirea abilităţilor profesionale şi
abilităţilor conexe celor aplicate în cadrul medierii. În special, metodele folosite trebuie să fie
orientate să ajute participanţii să înveţe, integreze şi aplice cunoştinţele şi abilităţile incluse în
programul trainingului. Pentru aceasta instruirea trebuie să fie organizată în aşa fel încât să includă o
varietate cât mai mare de metode. Alegerea metodelor trebuie să fie făcută în funcţie de obiectivele
activităţii, conţinut, mijloacele disponibile, specificul contingentului de participanţi.
Sugestiile metodologice indicate în prezenta lucrare nu trebuie văzute ca elemente obligatorii
ce trebuie incluse în fiecare program de training. Mai degrabă, acestea trebuie să fie considerate şi
aplicate în fiecare instruire concretă ţinând cont de circumstanţele trainingului.
Cu toate acestea, metode ca prelegerea (sau, după caz, lecturile individuale), exerciţiile în scris
(eseurile), simulările şi jocurile de rol trebuie să fie elemente obligatorii ale oricărui training. După
posibilităţi, training-ul ar fi bine să includă vizionarea materialelor video ce conţin secvenţe de
mediere sau participarea la o mediere reală. Aceste metode oferă cadrul de însuşire, pe de o parte, a
elementelor de conţinut, iar pe de altă parte, de a exersa atitudini şi abilităţi punând participanţii în
situaţia concretă de a aplica acel conţinut.
Metodele propuse necesită muncă individuală, în perechi sau în grup. Munca în echipe trebuie
organizată astfel încât activitatea să corespundă ritmului de lucru şi competenţelor participanţilor.
Grupele, de regulă, trebuie să fie flexibile. Participanţii trebuie să aibă roluri diferite. În lucrul în
echipe trainerul joacă rolul de ghid, observator.
Deşi în pedagogie există o varietate mare de metode interactive, pentru un training de mediere
cele mai potrivite sunt următoarele:
Jocul de rol, care implică distribuirea unor roluri participanţilor şi pe care ei trebuie să le
interpreteze. Participanţii trebuie să aibă oportunitatea de a participa cel puţin în cinci jocuri de rol,
în două dintre ele având calitatea de mediator, iar în altele calitatea de părţi. Pe parcursul aplicării
jocului de rol participanţii de asemenea trebuie să aibă oportunitatea de a participa şi în calitate de
observator. Jocurile de rol trebuie să fie observate de către instructor. E de dorit ca un instructor să
nu observe simultan mai mult de două jocuri de rol. La sfârşitul fiecărui joc de rol instructorii
trebuie să-şi prezinte observaţiile lor, iar participanţii trebuie să aibă oportunitatea de a se împărtăşi
cu experienţele lor şi de a pune întrebări.
Simularea medierii este o metodă care are la bază jocul de rol, însă este mult mai complexă
decât acesta. Se foloseşte deja spre sfîrşitul trainingului.
Studiul de caz poate fi o metodă deosebit de eficientă pe de o parte pentru „întărirea”
materialului predat, iar pe de altă parte pentru achiziţionarea şi dezvoltarea unor abilităţi de gândire
prin faptul că participanţii sunt puşi să rezolve o situaţie concretă conform celor învăţate.
Brainstormingul este destinat pentru a produce o gamă largă de idei asupra unor subiecte, în
ansamblul de argumentare pentru a găsi soluţii la o problemă.
Lecturarea unor texte poate fi combinată cu metoda Sistemului Interactiv de Notare pentru
Eficientizarea Lecturii şi Gândirii, care oferă o citire mai profundă în comparaţie cu simpla lectură.
În varianta sa clasică metoda constă în citirea unui text, notându-se pe marginea lui prin anumite
simboluri patru lucruri diferite: enunţuri noi; enunţuri cu care cititorul nu este de acord; neclarităţile,
comentariile, întrebările; enunţuri cu care cititorul este de acord. Acestea însă pot fi adaptate, în
funcţie de nevoile de învăţare.
Discuţia este o metodă prin care participanţii se pot încadra în dezbaterea unor probleme ce
ţin de cele învăţate şi să tragă concluzii echilibrate şi argumentate.
9

După cum s-a menţionat anterior, din training nu pot lipsi şi asemenea metode cum ar fi
prelegerea (sau lecturarea), vizionarea unor casete video sau medierea pe viu cu analizarea ulterioară
a celor observate.
La alegerea metodelor şi, respectiv, a exerciţiilor şi activităţilor de instruire se va avea în
vedere succesiunea următoarelor momente: exerciţii de spargere a gheţii, exerciţii specifice temei,
tehnici de autoevaluare şi încheiere. Derularea activităţilor trebuie să fie ghidate în aşa fel încît să se
asigure un respect pentru diversitatea opiniilor, încurajarea permanentă a participanţilor, stimularea
dinamicii instruirii şi a implicării tuturor participanţilor. Fiecare participant trebuie să obţină o
atenţie şi feed back individualizat. În sfârşit, trainerii trebuie să fie atenţi la nevoile de învăţare
exprimate de participanţi.
VII. SUGESTII PENTRU LUCRUL INDIVIDUAL AL AUDIENTULUI
SUBIECTE/PROBLEME
1. Necesitatea implementării
instituţiei medierii în Republica
Moldova

MODALITĂŢI DE
MODALITĂŢI DE EVALUARE
REALIZARE
a) elaborarea de referate în a) suţinerea publică a rezumatului
baza practicii naţionale şi în cadrul unui seminar-dezbatere;
internaţionale

2. Competenţe necesare pentru a) Exersarea competenţelor a)Simularea unor situaţii de mediere
a fi mediator
necesare pentru a exercita în cadrul unui seminar aplicativ;
rolul de mediator
3.
Respectarea principiului a)
analiza
Codului a) prezentarea unor studii de caz şi
confidenţialităţii în cadrul
Deontologic
al
confruntarea poziţiilor;
procesului de mediere
Mediatorului;
b) stabilirea temeiurilor de
nerespectare
a
confidenţialităţii
NOTĂ:

Pentru realizarea obiectivelor tuturor conţinuturilor din curriculum, audientul va
realiza forme de activitate individuală, precum:
• studiul notiţelor de curs, ale suporturilor de curs şi manualelor în bibliotecă;
• consultarea comentariilor şi a dicţionarelor de specialitate;
• studiul suportului normativ curent, publicat în „Monitorul Oficial al Republicii
Moldova”;
• accesarea, acumularea şi studiul informaţiei din reţeaua Internet şi din alte surse
accesibile.
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VIII. EVALUAREA DISCIPLINEI
1. Evaluarea curentă a rezultatelor academice
 Participarea audienţilor în cadrul activităţilor practice (răspunsuri orale, participare la
dezbateri, prezentări de rapoarte/comunicări/ informaţii)
 Probe scrise: două testări obligatorii care vor conţine sarcini de mai multe niveluri cu:
- obiective la nivel de cunoştinţe;
- obiective la nivel de capacităţi;
- obiective la nivel de competenţe profesionale şi atitudini.
 Pregătirea unui referat ştiinţific şi/sau aplicativ pe o problemă propusă pentru activităţile
individuale
În cadrul activităţilor practice se va realiza:
 Activităţi de grup;
 Sudii de caz;
 Simulări;
 Însuşirea şi aplicarea corectă a terminologiei legate de procesul de rezolvare a
conflictelor;
 Studiu individual al literaturii de specialitate, a experienţei naţionale şi internaţionale din
domeniu;
 Modelări de situaţii concrete.
Mostră de test:
Selectaţi răspunsurile corecte. Argumentaţi opţiunea.
1.Mediere este:
1.
o modalitate de constructivă de soluţionare a conflictelor;
2.
este un proces prin care părţilor li se oferă posibilitatea de a se concilia prin intermediul
unei terţe persoane;
3.
un model de soluţionare a conflictelor în care se oferă sfaturi utile;
4.
un tip de servicii oferit în exclusivitate de persoane cu pregătire juridică ;
5.
o modaliatate de soluţionare a conflictelor în care una din părţi câştiga mai mult;
6.
o posibilitate pentru mediator de a obţine ceea ce-şi doreşte.
2. Conflictele au rolul:
1.
2.
3.
4.

de a dezbina părţile;
de a facilita procesul de cunoaştere;
de a căuta soluţii la problemele cu care ne confruntăm;
de a distabiliza situaţia.

3. Selectaţi varianta corectă şi argumentaţi răspunsul. Principiile medierii sunt:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

legalităţii;
imparţialităţii;
confruntării;
evitării
cooperării;
transparenţei;
responsabilităţii.
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4. Este adevărat că mediere poate fi direct şi indirect? Argumentaţi răspunsul.
5. Ordonaţi fazele procesului demediere şi excludeţi ceea ce ste în plus:
a) Crearea unei înţelegeri reciproce şi formularea alternativelor;
b) Elaborarea planului de negociere;
c) Identificarea problemelor;
d) Activităţile pre mediere;
e) Încetarea procesului de mediere
6.Ascultarea activă presupune:
a)
b)
c)
d)
e)

Să gesticulezi activ ca interlocutorul să-şi da seama ca eşti atent (ă);
să pui multe intrebari;
să asculţi fară a pune întrebări;
să întrerupi interlocutorul atunci când acesta începe să plângă;
să faci glume pentru a destinde situaţia.

Mostra nr.2
Continuaţi corect frazele:
1.
Principiul confidenţialităţii în procesul de mediere se referă la
2.
Mediere reprezintă o modalitate alternativă de
3.
Mediatorul nu are şi nu poate avea o obligaţie de rezultat, ci doar de
4.
Soluţionarea conflictului depinde în mod exclusiv de
Model de test final:
Institutul Naţional al Justiţei
TESTUL nr. 12
pentru examenul la Mediere
Subiectul I Mediere în cauzele penale
1.1 Definiţi şi caracterizaţi conceptul de mediere în cauzele penale;
1.2 Determinaţi specificul medierii în cauzele penale;
1.3 Propuneţi metode şi tehnici de stabilire a climatului de încredere în cadrul şedinţei de pre
mediere.
Subiectul II Modalităţi de soluţionare a conflictelor
4.1 Explicaţi esenţa arbitrajului, negocierii şi medierii conflictelor
4.2 Stabiliţi care sunt asemănările şi deosebirile între aceste metode de soluţionare a
conflictelor
4.3 Elaboraţi un set de recomandări privind implementarea fiecărui tip de soluţionare a
conflictelor
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