In data de 16 mai 2014, la ora 9, in Sala “Viena” a Grand Hotel Napoca, au inceput lucrarile
celei de-a doua editii a Conferintei Nationale de Mediere “Transilvania”, organizata de catre Colegiul
Mediatorilor din Regiunea de Nord-Vest (CMRNV).
Scopul conferintei a fost, pe de o parte, analiza si evaluarea noutatilor si oportunitatilor la zi ale
practicii medierii si, pe de alta parte, dezbaterea unor subiecte sensibile de ordin legislativ si tehnic ce
afecteaza activitatea mediatorilor. De asemenea, organizatorii au urmarit punerea in legatura a
participantilor cu specialistii in domeniu, in cadrul unor workshop-uri, in vederea perfectionarii
aptitudinilor necesare asigurarii succesului profesional ca mediator.
Conferinta a reunit reprezentanti la varf ai institutiilor implicate ori interesate de subiect,
precum si specialisti in domeniu (Cristi Danilet, Mugur Mitroi, Pop Mircea, Motu Flavius Iancu,
Valentina Todea, Dorin Badulescu, si altii – vezi mai jos) respectiv cca. 100 de participanti din 15
judete ale Romaniei.
Temele actuale cele mai sensibile au fost dezbatute pe larg de catre participanti/invitati: decizia
recenta a CCR privind eliminarea obligativitatii sedintei de informare, taxele de timbru aplicabile in
acordurile de mediere si modul in care trebuie promovata/marketata activitatea mediatorului pentru a
avea succes.
In cadrul plenului, organizatorii – prin presedintele Ioana Toadere – au relevat noutatile aparute de
la editia precedenta in domeniul medierii si situatia actuala a profesiei de mediator, trasand astfel
coordonatele luarilor de cuvant. Acestea s-au axat pe urmatoarele teme:
utilitatea medierii in domeniul medical, mai ales in ceea ce priveste malpraxis-ul, a fost
abordata de catre vicepresedintele Colegiului Medicilor Dan Perju Dumbrava
cu privire la valorile si competentele profesionale ale mediatorului, a facut o analiza si o
evaluare Sorina Poledna, coordonatorul programului de master “Asistenta Sociala in Spatiul
Justitiei. Probatiune si Mediere”
relatia dintre mediatori si alte categorii profesionale a fost tratata de catre Pop Mircea, Decanul
Baroului Cluj si de catre Mugur Mitroi, presedintele Uniunii Centrelor de Mediere din Romania
(UCMR). Acesta din urma a atins o problema foarte sensibila si anume aceea a informarilor
negative facute de catre cei care nu practica medierea dar au contact cu potentialii beneficiari ai
medierii (notari, juristi, avocati)
la intrebarile legate de raportarea mediatorilor romani la mediatorii din restul Uniunii Europene
a raspuns Dorin Badulescu, presedintele Consiliului de Mediere, iar la cele legate de imaginea
si modul de percepere a medierii in Romania si in Europa, a raspuns Anca Dinu, specialist PR si
comunicare
implicatiile si problemele pe care le ridica medierea in raport cu diversele tipuri de cauze si
spete au fost abordate – cu exemple si cazuri – de catre Motu Flavius Iancu, Presedintele
Tribunalului Comercial Cluj (cu privire la procesele comerciale) si Valentina Todea, judecator
al Judecatoriei Cluj-Napoca (cu privire la procesele civile)
din partea Inspectoratului Scolar Judetean Cluj, Anca Hodorogea a particularizat nuantat
utilitatea medierii in conflictele elevi-profesori, elevi-parinti si scoala/profesori-parinti
Stef Nicolae Stefan, vicepresedinte UCMR a analizat taxele de timbru aplicabile in cazul
acordurilor de mediere, tema ce a fost reluata in cadrul dezbaterilor ulterioare
D-na Carmen Fiscuci, mediator, membru fondator al Asociatiei Profesionale a Mediatorilor din
Romania, membru al Consililiului Director al Asociatiei Pro Medierea a vorbit despre mediere
perceputa ca si premisa a dezvoltarii capacitatii personale a victimei si infractorului de a depasi

situatiile de risc generate de comiterea infractiunii
In cadrul conferintei a fost prezentata prima editie a “Anuarului Mediatorilor”, o lucrare care
contine informatii despre mediatori si mediere esential pentru orice persoana din mediul de
business, mass-media si potentialii client care vor sa afle despre medierea din Romania
Nelu Banica, repezentant SC Cinsoft Grup SRL a atins un subiect foarte important si anume
modul si necesitatea promovarii profesionale online .
Merita de asemenea mentionat worshop-ul deschis de catre dr. Cristi Danilet, judecator al CSM,
care a starnit un interes deosebit. Data fiind pozitia si experienta sa, acesta a putut sa ofere sfaturi si
informatii deosebit de utile celorlalti participanti. De asemenea, Cristi Danilet a prezentat lucrarea
“Ghid de mediere penala – Conform noilor coduri”, aparuta chiar in aceasta luna si pe care a
coordonat-o.

