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Motto:  

                                                                “Decât o judecată dreaptă 
                                                              este mai bună o înţelegere strâmbă” 
 
 
CUVINTE CHEIE: mediere internţională, mediator, conflict internaţional, 
metode alternative de solutionare a conflictelor, tehnici şi tactici de negociere 
în mediere, etapele medierii,stiluri de mediere.  
 
 

INTRODUCERE 
  

 

În contextul promovării metodelor alternative de soluţionare a conflictelor 

pe plan international, coroborat cu necesitatea de reformă a justiţiei în România, 

în anul 2005 ,ca urmare a Protocolului încheiat între Ambasada SUA şi 

Ministerul Justitiei din România, s-au pus bazele instituţiei medierii în România, 

fiind formaţi primii mediatori români. Un an mai târziu, prin adoptarea Legii 

192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, s-a 

instituţionalizat această nouă profesie şi s-a depasit o nouă etapă în cadrul 

procesului de eficientizare a actului de justiţie în România.  

 Mediatorilor români, proaspăt formaţi de şcoala americană de mediere, le 

revenea  pe lângă datoria de a crea din mediere un nou domeniu in sistemul 

juridic românesc, şi misiunea dificilă de a încerca să schimbe prejudecata larg 

răspândită în societatea românească, respectiv aceea că instanţa de judecată 

reprezintă singura optiune disponibilă de a rezolva un caz, respectiv lupta cu 

dictonul adânc încetăţenit în mentalul colectiv “ce va da legea.” Lăsându-se 

cuceriţi de ideea de pionierat în promovarea medierii în România şi implicându-

se activ în proaspăta “Uniune a Mediatorilor din România”(UCMR), în 

constituirea Centrelor de Mediere din România(la nivel judeţean), primii 

mediatori s-au alăturat efortului legislativ de conturare a legii medierii şi s-au 

implicat in activitatea de informare şi educare a juriştilor, avocaţilor, 
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magistraţilor, etc depunând un efort deosebit în a convinge diverse categorii 

profesionale să acorde credit medierii. 

 Ca urmare a încercării de a da mai multă eficienţă instituţiei medierii, 

Legea 192/2006 a fost modificată ulterior prin Legea 370/2009 şi completată 

prin dispoziţiile introduse în “Legea Micii Reforme”, respectiv Legea 

Nr.202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor, 

introducându-se obligaţia magistraţilor de a informa şi de a recomanda părţilor 

să încerce soluţionarea cauzei prin această metodă alternativă. 

 Recunoscută şi statuată legislativ la nivel european încă din  anul 1998, 

când a fost adoptată prima Recomandare a Consiliului Europei în materia 

medierii, această instituţie a fost promovată inclusiv prin negocierile pe 

Capitolul 21 “Justiţie şi afaceri interne”, medierea fiind inclusă în pachetul de 

măsuri asumate de ţările în curs de aderare la UE . Adoptarea Directivelor CE 

52/2008 şi CE/64/2007 impune practic tuturor Statelor Membre adoptarea unui 

set de măsuri legislative unitare în domeniul medierii până în mai 2011, 

promovarea medierii in special în cauzele cu elemente de extraneitate devenind 

o prioritate la nivel european. În acest context, secolul 21 va fi secolul 

soluţionării conflictelor pe cale amiabilă. ”Litigiul tradiţional poate fi o greşeală 

care trebuie corectată… .Pentru unele dispute, procesul va fi singura modalitate 

dar pentru altele nu… . Sistemul nostru este prea costisitor, prea dureros, prea 

distructiv, prea ineficient pentru oameni cu adevărat civilizaţi.(Chief Justice 

Warren E. Burger ,U.S. Supreme Court- Washington DC1)  

 Gradul de diversificare al relaţiilor sociale, economice şi politice, într-o 

societate din ce în ce mai complicată, dezvoltarea economică, naşterea unor noi 

industrii, complexitatea în creştere a tuturor aspectelor vieţii cotidiene adaugă 

noi tipuri de conflicte. Rezolvarea clasică a conflictului, prin deferirea acestuia 

organelor justiţiei şi soluţionarea pe conceptul câştig-pierdere (învingator- 
                                                
1  Asociaţia Centrul de Mediere Craiova, Curs de formare a mediatorilor, 2010,pag.3. 
http://www.mediere.ro/ 
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învins) s-a dovedit că nu constituie întotdeauna cel mai adecvat răspuns, de 

natură să ofere o soluţie tuturor incertitudinilor şi dificultăţilor economice 

,sociale şi politice actuale. 

Ideea de soluţionare a unui litigiu sau a unui conflict nedevenit litigios, pe 

cale amiabilă, cu ajutorul unui specialist, câştigă tot mai mult teren şi aderenţi, 

procedura medierii fiind preferată de părţi, oameni şi instituţii pe care 

complexitatea relaţiilor sociale, economice şi politice actuale îi plasează la un 

moment dat în situaţii conflictuale diverse. 

Medierea este unul dintre mijloacele cel mai des folosite în soluţionarea 

conflictelor internaţionale, datorită faptului că este flexibilă şi adaptabilă, iar 

aceste atribute o fac să fie o strategie efectivă de construcţie a păcii în toate 

fazele conflictuale. Medierea poate fi utilizată în prevenirea escaladării 

conflictului în violenţă (diplomaţia preventivă), poate fi utilizată pentru a pune 

capăt violenţei (gestionarea conflictului) sau poate fi utilizată în faza post-

conflictivă (reconstrucţia post-conflict). Pe scurt, medierea poate contribui la 

construirea şi menţinerea păcii într-o manieră neîntâlnită în cazul altor strategii. 

Abordarea conflictelor internaţionale a devenit o prioritate pe Agenda globală, 

existând câteva modalităţi paşnice de rezolvare a conflictelor internaţionale cum 

sunt : negocierea, medierea şi arbitrajul.2 

 Se pare că implicarea în procesul de mediere nu poate avea decât un 

rezultat pozitiv: chiar şi în situaţia în care litigiul nu este soluţionat prin mediere, 

părţile vor avea pretenţiile mult mai bine conturate în urma medierii şi, 

conştientizând poziţiile faţă de obiectul litigiului, vor fi mult mai aproape de 

soluţionarea acestuia. 

 Astfel, putem afirma că motivaţia alegerii temei o constituie în 

primul rând atenţia de care se bucură metodele alternative de soluţionare a 

conflictelor (ADR) ,în special medierea internaţională,scopul lucrării noastre îl 

                                                
2  Jacob Bercovitch,Su-Mi Lee,Mediating international Conflicts: Examining the effectiveness of Directiv 
Strategies,The International Journal of Peace Studies ,Vol.8,Nr.1,2003,pag.1-2. 
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reprezintă înţelegerea acestei instituţii , înţelegerea normelor de drept substanţial 

şi procedural pe care le implică, a tehnicilor şi tacticilor pe care un mediator 

profesionist trebuie să le stăpânească pentru o eficientă comunicare şi, în 

consecinţă, pentru un proces de mediere internaţională  încununat de succes. 

Mijloacele pe care înţelegem să le folosim pentru îndeplinirea scopului 

mai sus menţionat sunt reglementările, literatura de specialitate şi practica 

întâlnită în alte sisteme de drept. 

Abordarea temei propuse urmează două modalităţi: 

- abordarea inductivă prin prezentarea faptelor, a argumentelor şi 

statisticilor din documentare şi bibliografie în direcţia susţinerii concluziilor 

cercetării precum si  

- abordarea deductivă în analizarea fenomenelor la nivel naţional şi 

internaţional,în special pentru prezentarea studiilor de caz. 

 Suportul metodologic al cercetării îl constituie pe de o parte 

folosirea metodelor teoretice precum analiza, sinteza şi abstractizarea. De 

asemenea, metoda comparativă a fost utilizată în special la prezentarea 

diferitelor stiluri şi tehnici de mediere, fiind prezentate comparativ avantajele şi 

dezavantajele pe care acestea le implică. 

În prezentarea actorilor statali şi nonstatali implicaţi în medierea litigiilor 

internaţionale s-a urmărit nu doar o prezentare exhaustivă , cât mai ales o analiză 

calitativă a rolului şi implicării acestora, aspectul calitativ fiind urmărit şi în 

analiza legislaţiei, a documentelor, a studiilor analizate. În privinţa metodelor 

empirice au fost analizate trei studii de caz semnificative pentru înţelegerea 

importanţei pe care medierea o joacă în încercările de soluţionare pe cale 

amiabilă a litigiilor internaţionale, cât şi o serie de interviuri realizate cu 

persoane implicate în promovarea medierii dar şi cu practicieni în mediere 

internaţională. 

Bibliografia consultată include atât izvoare primare: legi,tratate, 

documente, rapoarte oficiale, cât şi  izvoare secundare: dicţionare,cărţi, studii 
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publicate în revistele de specialitate. Sursele bibliografice oferite de website-

urile asociaţiilor şi organizaţiilor implicate în promovarea medierii au venit să 

întregească analiza efectuată. 

 Ideea cercetării instituţiei medierii, ca metodă alternativă de 

soluţionare a litigiilor internaţionale a apărut ca urmare a şansei doctorandei de a 

se număra printre primii absolvenţi ai cursurilor de mediere organizate în 

România, în baza Protocolului încheiat între Ambasada SUA  şi Ministerul 

Justiţiei din România (2005), devenind  ulterior membru fondator şi 

vicepreşedinte al Uniunii Centrelor de Mediere din Romania (UCMR), membru 

fondator şi vicepreşedinte al Centrului de Mediere Cluj. De asemenea, autoarea 

a reprezentat  Uniunea Centrelor de Mediere din Romania la Congresul Uniunii 

Internationale a Avocaţilor-Sectiunea Mediere Paris(2007), la Forumul Mondial 

al Centrelor de Mediere de la Milano (2008), la Forumul Mondial al Centrelor 

de Mediere de la Lubljana (2010) şi la Forumul Mondial al Centrelor de 

Mediere de la Atena (2011) unde a coordonat in calitate de speaker secţiunea 

“Stiluri şi tehnici în mediere şi negociere.” Cu ocazia participării la numeroase 

conferinţe interne si internationale pe tema medierii, exemplu fiind Conferinţa 

internaţională “Medierea în Uniunea Europeană.Stadiu şi perspective” 

desfasurata la Bucureşti în 2010 şi la Forumurile Mondiale de Mediere, 

cercetarea teoretică a fost completată de experienţa împărtăşită de mediatori 

consacraţi în soluţionarea litigiilor internaţionale.  

Originalitatea cercetării constă în abordarea pentru prima oară în România 

a problematicii medierii ca metodă alternativă de soluţionare a litigiilor 

internaţionale, privită în perspectiva unui viitor apropiat în care România să 

poată juca un rol activ în soluţionarea acestor conflicte prin pregatirea unor 

mediatori specializaţi în soluţionarea conflictelor internaţionale. 
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CAP. 1 MEDIEREA IN RELATIILE INTERNATIONALE 

 

1.1. Conceptul de mediere 

Legea nr.192 din 16 Mai 2006 modificată, privind medierea şi organizarea 

profesiei de mediator, în capitolul I, art.1, al.1. defineşte medierea ca 

reprezentând “o modalitate de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă, cu 

ajutorul unei terţe persoane specializate în calitate de mediator, în condiţii de 

neutralitate, imparţialitate, confidenţialitate şi având liberul consimţământ al 

părţilor.” Abordarea conflictelor internaţionale din perspectiva medierii a 

devenit o prioritate atât pe agenda globală cât şi pe cea a Uniunii Europene, 

legislaţia UE statuând prin diferite recomandări  recurgerea la mediere în litigiile 

internaţionale, litigii care implică elemente de extraneitate. Astfel, ”statele 

trebuie să aibă în vedere înfiinţarea unor mecanisme care să permită, atunci când 

este cazul, recurgerea la mediere în situaţiile care implică elemente de 

extraneitate...Având în vedere natura deosebită a medierii internaţionale, 

mediatorii internaţionali trebuie să fie instruiţi special în acest scop3.” 

Literatura de specialitate defineşte medierea ca fiind “o negociere de tip 

special, un proces în care intervine o a treia parte, neutră. Este un proces 

voluntar, bazat pe încrederea că o a treia parte, imparţială va ajuta părţile 

implicate să ajungă la o finalizare acceptabilă. 

 

1.2. Un scurt istoric al medierii 

Activitatea de mediere propriu-zisă a aparut încă din antichitate. Istoricii 

consideră că medierea a fost utilizată în comerţul fenician, (dar presupun 

utilizarea acesteia şi în Babilon). Practicile dezvoltate în Grecia Antică (unde 

mediatorul non-marital era cunoscut sub denumirea de proxenetas) apoi de către 

                                                
3 Sursa https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?id=1408187&Site=COE 
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civilizaţia romană (dreptul roman, începând cu Digestele lui Iustinian 530-533) 

recunoşteau instituţia medierii. Romanii denumeau mediatorii cu o varietate de 

termeni, inclusiv: internuncius, medium, intercessor, philantropus, interpolator, 

conciliator, interlocutor, interpres şi, în final mediator4. 

 Confucius considera că cea mai bună metodă de rezolvare a unui conflict 

este prin înţelegere şi convingere morală, decât prin constrângere. Există o 

anumită armonie naturală în relaţiile umane, care nu trebuie întreruptă. Pacea şi 

înţelegerea erau conceptele centrale ale filozofiei sale, confucianismul 

influentand puternic stilul de mediere asiatic.  De asemenea, tradiţiile budiste 

încurajau rezolvarea conflictelor prin compromisuri şi nu prin exercitarea 

coerciţiei. În aceste culturi, se recurge la proces în ultimă instanţă, iar această 

cale de soluţionare a unui conflict presupune o pierdere pentru cel în cauză. Şi în 

zilele noastre în Republica Populară a Chinei utilizarea medierii în soluţionarea 

disputelor este de o importanţă deosebită. În present Centrul de Mediere din 

Beijing înfiinţat în 1987 fiind extrem de activ şi implicat în promovarea medierii 

la nivel internaţional. Pentru poporul chinez, utilizarea medierii ca metodă 

alternativă de soluţionare a litigiilor este adânc înrădăcinată în cultura şi 

tradiţiile populare chineze, dovadă fiind un cunoscut proverb chinezesc care 

demonstrează acest fapt : “armonia înseamnă sănătate”. În China, se pune în 

continuare un mare accent pe conciliere şi mediere, ca metode alternative de 

stingere a conflictelor, existând în prezent aproximativ şase milioane de 

mediatori locali.5 

 

 1.3. Medierea -  o negociere asistată 

Medierea este considerată o “extensie a negocierilor, unde părţile caută 

asistenţa sau acceptă ajutorul din partea unui terţ neimplicat direct în conflict, în 

                                                
4  Sustac Zeno,Ignat Claudiu, Modalitati alternative de solutionare a conflictelor(ADR),Ed.Univeristara, 
Bucuresti,pag.102 
5  Zeno, Sustac ,Ignat Claudiu,op.cit. pag.103. 
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vederea soluţionării dezacordurilor fără invocarea instanţelor judecătoreşti”6, o 

negociere trilaterală, în care mediatorul îşi negociază autoritatea şi termenii 

procesului de mediere cu fiecare parte şi totodată acesta începe efectiv să înveţe 

părţile aflate în conflict să negocieze între ele.  

 

1.4. Principiile medierii  

Medierea este esenţialmente structurată prin principiile ce stau la baza 

acestei instituţii, fiecare dintre principiile medierii contribuind intrinsec la 

valoarea şi buna funcţionare a medierii şi la construirea încrederii pe care părţile 

şi implicit publicul larg le acordă acestei modalitaţi de gestionare a conflictelor.7 

Principiile pe care se bazează medierea sunt voluntariatul (nicio parte nu 

poate fi obligată, de vreo altă persoană sau autoritate, să participe la o procedură 

de mediere), autodeterminarea (înţelegerea aparţine părţilor, orice termen 

prevăzut de această înţelegere trebuie să fie propus şi acceptat de părţi), 

confidenţialitatea (atât mediatorul, cât şi toate celelalte părţi prezente se obligă 

să păstreze caracterul confidenţial al tuturor aspectelor discutate în mediere), 

neutralitatea (presupune că mediatorul rămâne în afara conflictului dintre părţi, 

că nu se implică în acest conflict decât în limitele impuse de procedură), 

imparţialitatea (mediatorul stă într-o poziţie de mijloc faţă de părţi, nu doreşte 

absolut deloc ca o parte sau alta să caştige sau să fie favorizată în timpul 

procedurii de mediere), precum şi informarea prealabilă a părţilor asupra 

procesului, a îndatoririlor şi drepturilor acestora. 

 

 

 
                                                
6  Bercovitch, J., Jackson,  R., Negotiation or Mediation?: An Exploration of Factors Affecting the 
Choice ofConflict Management in International Conflict 
http://www.cadair.aber.ac.uk/.../Negotiation%20or%20Mediation,%20Jackson.pdf  
7  Alain, PEKAR LEMPEREUR, SALZER, Jacques, COLSON, Aurelien, Methode de Mediation.Au 

coeur de la conciliation, Ed. Dunod,Paris,2008,pag.61. 
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1.5. Abordarea procesului de mediere 

În sens larg, medierea apare ca o formă concentrată de comunicare 

interumană în care două sau mai multe părţi aflate în dezacord urmăresc să 

ajungă la o înţelegere care rezolvă o problemă comună sau atinge un scop 

comun. Înţelegerea părţilor poate fi un simplu acord verbal, consolidat printr-o 

strângere de mână, poate fi un consens tacit, o minută, o scrisoare de intenţie sau 

un protocol, poate fi o convenţie sau un contract, redactate cu respectarea unor 

proceduri şi uzanţe comune, dar mai poate însemna un armistiţiu, un pact sau un 

tratat internaţional, redactate cu respectarea unor proceduri şi uzanţe speciale. 

În momentul în care părţile sunt pregătite pentru mediere, mediatorul e 

bine să cunoască foarte bine ce implică acest proces, să fie familiarizat cu 

strategiile şi tacticile specifice, astfel încât, folosindu-şi calităţile, să fie capabil 

să ajute disputanţii în momentele importante sau de impas. Pe de altă parte, în 

mediere, este foarte important să se stabilească etapele de urmat. Acestea ar fi şi 

în mediere,ca şi în cazul unei negocieri clasice: 

- planificarea şi pregătirea (acordul asupra subiectului de mediere, 

definirea acestuia şi a limitelor sale) 

- discutarea,  

- propunerea, 

- negocierea propriu-zisă  

- acordul (finalizarea).8  

Pe parcursul acestor etape, medierea va progresa secvenţial, gradual sau 

brusc, va cunoaşte avansuri rapide sau momente de stagnare, etape corelate şi 

interdependente, precum şi o succesiune ordonată de discuţii. Totodată, „în 

cadrul procesului se vor manifesta alternativ comportamente antagonice sau 

conciliante şi se vor succede momente cheie urmate de noi perspective”.9  

                                                
8  Asociaţia Centrul de Mediere Craiova, Curs de formare a mediatorilor, 2010,www.mediere.ro  
9  Marret, Jean-Luc, La Fabrication de la Paix, Ellipses Edition Marketing S.A., 2001, p. 64. 
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Cercetătorii în domeniu au ajuns la concluzia că medierea internaţională, 

la fel ca negocierea, poate fi abordată din mai multe perspective: culturală, 

rasială, religioasă, etică sau de gen.  

 Religia şi istoria influenţează şi ele procesul de mediere. Spre exemplu, 

persoanele care provin din unele medii religioase sau etnice tind să se implice cu 

mai mare uşurinţă în procesele de negociere-târguială, în timp ce altele 

dispreţuiesc târguiala, considerând-o necuviincioasă sau chiar imorală10.  

 Bercovitch şi Jackson definesc negocierea ca fiind „un proces prin 

care statele sau alţi actori comunică sau schimbă propuneri în încercarea de a 

cădea de acord asupra termenilor de încetare a conflictului şi ai viitoarei relaţii 

dintre ei.”11 Negocierea tinde să fie utilizată în cazul conflictelor relativ simple, 

de intensitate scăzută sau în care părţile sunt relativ egale în ceea ce priveşte 

puterea. Pe de altă parte, medierea se utilizează în cadrul disputelor caracterizate 

printr-o mai mare complexitate, intensitate sau durată, părţi inegale şi 

fracţionate, unde disputanţii nu manifestă dorinţa clară de a soluţiona conflictul 

în mod pacific. Succesul mediatorului constă în a reuşi să-i aducă pe disputanţi 

într-un punct în care canalele de comunicare să fie deschise şi optimizate, iar în 

baza încrederii şi înţelegerii construite de-a lungul procesului aceştia să 

reuşească să negocieze într-o manieră cooperantă, astfel încât rezultatul să fie 

reciproc avantajos şi durabil.  

Natura conflictului, în funcţie de diferitele ramuri de drept, clasifică 

litigiile, inclusiv cele internaţionale atunci când intervin elemente de 

extraneitate, în conflicte penale, civile, comerciale sau de afaceri, de familie, de 

muncă,etc. Există, de asemenea, în cadrul literaturii de specialitate un consens 

asupra faptului că “succesul sau eşecul medierii este determinat în mare parte de 

                                                
10  Benjamin, Robert, D., Practice Hints, Mediation Quarterly, vol.15, no. 3, Spring 1998, Jossey-Bass 
Publishers, San Francisco, Calif, sursa: http://www.rbenjamin.com/5-1%20Practice%20Hints.pdf. 
11  Bercovitch, J., Jackson,  R., International conflict: A chronological encyclopaedia of conflicts and their 
management 1945-1995, Washington: Washington Quarterly, 1997. 
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natura disputei”12. Importanţa pe care adversarii o conferă problemei aflate în 

dispută va afecta în mod natural opţiunile de gestionare a conflictului şi şansele 

de reuşită ale procesului de mediere.  

În ceea ce priveşte conflictele internaţionale, pe langa clasificarea sus 

amintita, cele mai importante şi mai dese probleme ce au stat la baza izbucnirii 

acestora au fost legate de suveranitate, securitate, independenţă, probleme 

ideologice şi etnice sau religioase, considerate de fiecare natiune in parte ca 

reprezentand interese vitale. „Conflictele asupra problemelor proeminente par a 

fi mai de durată şi predispuse la utilizarea metodelor coercitive ca modalitate de 

obţinere a unui rezultat. Alte aspecte, cum ar fi numărul problemelor aflate în 

conflict, rigiditatea cu care acestea sunt percepute, eventualitatea relaţionării 

acestora cu interesele tangibile (ex. Conflicte asupra resurselor) pot de asemenea 

să afecteze durata şi metoda de finalizare”.13 

 

1.6. Alegerea mediatorului 

Elmore Jackson apreciază că este foarte dificil pentru un mediator în care 

părţile nu au încredere să-şi poată desfăşura în vreun fel activitatea. Încrederea 

părţilor în persoana mediatorului este influenţată şi de prestigiul de care acesta 

se bucură, de originalitatea ideilor acestuia, de resursele de care dispune, precum 

şi de abilitatea de a acţiona fără nici o restricţie. 

Dacă ar fi să continuăm lista atributelor necesare unui bun mediator, pe 

lângă inteligenţă, energie, răbdare, vigoare, deţinerea unui bogat bagaj de 

cunoştinţe despre situaţiile conflictuale şi gestionarea acestora, abilităţi de 

comunicare, de ascultare activă şi de înţelegere a părţilor, mai există şi momente 

în care mediatorul trebuie să dea dovadă de simţ al umorului. 

 

 
                                                
12   M., C., Ott, Mediation as a method of conflict resolution – International Organization, 1972,  p.597. 
13  Morton, Deutsch, Constructive Conflict Management for the World Today, în The International 
Journal of Conflict Management nr. 5, apr.1994, p. 111-129.  
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1.7. Fazele medierii 

Un element deosebit de important de care trebuie să se ţină cont în cadrul 

procedurii de mediere îl reprezintă fazele pe care acesta trebuie să le traverseze. 

Una dintre propunerile existente în literatura de specialitate este accea 

aparţinând autorului Christopher W. Moore, care stabileşte o serie de faze prin 

care trebuie să treacă procesul de mediere, astfel încât acesta să ducă la 

rezultatele dorite14: 

1.7.1 Stabilirea unei legături relaţionale cu părţile în dispută  

1.7.2. Selectarea unei strategii privind desfăşurarea medierii 

1.7.3. Strângerea de informaţii şi analiza acestora 

1.7.4. Crearea unui plan detaliat pentru mediere 

1.7.5. Construirea încrederii şi cooperării 

1.7.6. Începerea sesiunii de mediere 

1.7.7. Identificarea aspectelor conflictuale şi stabilirea unui mod de 

lucru 

1.7.8. Descoperirea intereselor ascunse ale părţilor 

1.7.9. Generarea opţiunilor pentru a ajunge la o înţelegere 

1.7.10. Evaluarea opţiunilor pentru ajungerea la o înţelegere 

1.7.11. Negocierea finală  

1.7.12. Obţinerea şi încheierea acordului privind înţelegerea părţilor 

 

 1.8 Etapele medierii 

Luând în considerare elementele enumerate mai sus, se va trece la 

etapizarea procesului de mediere15: 

                                                
14  Christopher, W., Moore, The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict, Jossey-

Bass Inc Pub, 2003. 

 . 
15  Manual - Curs de formare a mediatorilor, Asociaţia Centrul de Mediere Craiova, 2007,pag.8, 
www.mediere.ro 
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Prima etapă este pregătirea şedinţei de mediere sau aranjamentele 

preliminarii. Mediatorul este cel care se ocupă întotdeauna de aspectele 

preliminarii ale medierii, mai ales că de acestea depinde într-o oarecare măsură 

şi succesul procesului. Se va ocupa de aceste aranjamente în scopul asigurării 

unui cadru optim şi legal de desfăşurare a discuţiilor. Acesta ia primul contact cu 

părţile, culege informaţii, verifică autoritatea acestora, le informează în termeni 

clari asupra drepturilor pe care le au, le explică rolul mediatorului, modalitatea 

de desfăşurare a procedurii, avantajele medierii în raport cu alte metode de 

soluţionare a conflictelor, încheie contractul de mediere, stabileşte data, locul şi 

cadrul desfăşurării medierii. 

A doua etapă este întâlnirea în sesiune comună cu părţile, când 

mediatorul face cunoştinţă cu disputanţii şi susţinătorii prezenţi, purtându-se 

discuţii oarecum pregătitoare, care conduc la nivelarea şi deschiderea canalelor 

de comunicare.  

Mediatorul realizează o declaraţie de început, concepută într-un mod cât 

mai original, agreabil şi cuprinzător, care să cuprindă atât definiţia, cât şi scopul 

şi avantajele medierii, principiile acesteia, etapele, rolul mediatorului şi regulile 

de conduită. Stabileşte cadrul de timp, solicită şi răspunde la întrebările părţilor. 

El ascultă părţile cu cea mai mare atenţie, menţinând contactul vizual şi 

urmărind comportamentul non verbal şi reacţiile acestora. Construieşte şi 

menţine o atmosferă de încredere, pozitivă, clarificând mereu temerile şi 

suspiciunile. Identifică nevoile şi aşteptările celor implicaţi prin utilizarea unor 

tehnici specifice ca rezumarea, reformularea, utilizarea întrebărilor deschise, 

favorizând comunicarea şi ascultarea activă, deosebit de importantă în cadrul 

medierii. Aceasta are rol de informare, dar şi de liniştire, presupunând 

extragerea unui maxim de informaţii de la părţi.  

La momentul oportun va trece la următoarea etapă şi anume la sesiunile 

separate. Având în vedere că în conflict, mesajul transmis de către una dintre 

părţi este modificat, amplificat, interpretat greşit sau chiar ignorat de cealaltă 
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parte, iar un mod eficient de soluţionare a conflictelor este acela de a facilita 

cercetarea intereselor fundamentale ale părţilor. Putem spune că rolul acestor 

sesiuni separate este clarificarea intereselor şi nevoilor unei părţi în opoziţie cu 

dorinţele şi poziţiile celeilalte părţi, identificarea termenilor care diminuează 

conflictul şi sporesc comunicarea, conturarea unei propuneri de opţiuni care să 

fie bazată, pe cât posibil, pe necesităţile părţii şi nu pe dorinţele acesteia. Scopul 

acestor întâlniri este acela de a determina trecerea de la “eu-împotriva-ta” la 

“noi-împotriva-problemei”, adică acela ca părţile să înveţe să-şi îndeplinească 

propriile necesităţi fără a neglija nevoile celorlalţi, preîntâmpinând astfel 

frustrarea sau resemnarea, facilitând parcurgerea consecventă a drumului spre 

înţelegere.  

Mediatorul va recurge la câte sesiuni separate va fi necesar, înainte de a 

trece la cea de-a patra etapă, a sesiunii comune finale, unde mediatorul 

consideră că e momentul ca părţile să negocieze personal. Această etapă finală 

comună poate coincide cu încheierea medierii, ca etapă finală a procesului, în 

care se pot întâlni patru situaţii posibile: părţile ajung să încheie o înţelegere; 

ajung la o înţelegere parţială; una dintre părţi denunţă contractul de mediere; sau 

părţile nu ajung la nici un fel de acord. Cea mai fericită situaţie este ajungerea la 

un acord, însă chiar dacă părţile nu ajung la o astfel de finalitate, simplul fapt că 

au încercat să o facă este un caştig pentru ele şi un pas înainte pe drumul spre 

cunoaşterea şi înţelegerea reciprocă, spre soluţionarea amiabilă a conflictului. 

O bază a încrederii reciproce în bunăvoinţa fiecăruia, raţionalitatea şi 

negociabilitatea crează o arenă pentru medierea progresivă de tip “a da şi a lua”. 

Astfel încât parcurgerea acestor etape în mediere este esenţială în ceea ce 

priveşte construirea bazei de înţelegere reciprocă a nevoilor, precum şi a 

motivelor care determină aceste nevoi. Dacă mediatorul avansează prea rapid în 

procesul de mediere, iar credibilitatea şi încrederea nu sunt consolidate şi 

sedimentate, acest lucru ar putea duce la refuzul părţilor de a continua medierea 

sau la un rezultat care să nu fie durabil.  
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1.9. Strategii, tactici si tehnici de mediere 

 

În cadrul medierii internaţionale, J.Bercovitch a identificat trei tipuri de 

strategii:  

strategii de comunicare, în care mediatorul are un rol mai mult pasiv 

(măreşte doar cadrul de comunicare, exercitând prea puţin control asupra 

modului de desfăşurare a medierii);  

strategii procedurale, în care mediatorul are un rol mai activ (determină 

mediul unde se va desfăşura medierea, numărul şi tipul de întâlniri, precum şi 

distribuirea informaţiilor şi a resurselor către părţi);    

strategiile directe, în care mediatorul are cel mai activ rol. 

Prinşi în vârtejul confruntărilor şi certurilor, ne controlăm cu dificultate 

reacţiile impulsive despre care am vorbit deja. Dacă apelăm la câteva tactici, 

tehnici, trucuri şi scheme de negociere, învăţate şi exersate din timp, şansele de a 

păstra controlul cresc considerabil. Ele ne ajută să preluăm iniţiativa, dar şi să 

recunoaştem tactica adversarului pentru a-i administra antidotul cuvenit. 

Tactica este procedeul practic întreprins pentru punerea în aplicare a 

strategiei, având un caracter mai puţin stabil, punctual, utilizându-se în funcţie 

de context. „În cadrul unei negocieri este foarte important să se traseze cu 

precizie strategia de urmat, iar tehnicile şi tacticile ce vor fi utilizate trebuie să 

fie cât mai bine definite şi pregătite înainte de a se trece la masa tratativelor. 

Astfel, alegerea şi eficacitatea tacticilor depind de circumstanţele date, 

însă ele decurg şi din tipul de strategie abordată de negociator, în sensul că dacă 

aceasta are o orientare cooperantă sau de confruntare, tacticile vor avea, în 

general, aceeaşi tentă. Vom analiza urmatoarele tactici:  

Tacticile cooperante au ca trăsătură specifică necesitatea existenţei unui 

climat de înţelegere şi colaborare între parteneri, majoritatea acestora vizând 
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asigurarea calităţii relaţiilor interpersonale, deschizând astfel calea spre 

obţinerea acordurilor. Câteva dintre tacticile de acest fel ar fi16: 

Ex.: Crearea unui ambient propice negocierii, Asigurarea condiţiilor 

potrivite pentru negociere, Precizarea regulilor jocului, Asigurarea 

reciprocităţii, Manifestarea toleranţei, Punerea între paranteze, Realizarea 

unor acţiuni în comun, Utilizarea constructivă a întreruperilor, Dezvăluirea 

completă ,“Dar dacă...” ,Clubul de golf, „Da...,...Dar”,  

Tacticile confruntaţionale, marşează pe ideea exercitării de presiuni 

psihologice asupra părţii adverse, precum şi a încercării de debilitare a poziţiei 

acesteia. Scopul este unul de manipulare, de determinare a celuilalt să se 

deplaseze într-o anumită direcţie. Câteva dintre tacticile de acest tip sunt: 

Ameninţarea, Cacealmaua (bluful),“Totul sau nimic”, Băiat bun/Băiat rău, 

”Piciorul în prag”, “Manipulare Ben Franklin”sau tehnica „Retragerii dupa 

refuz”, Angajamentul unilateral irevocabil, Faptul împlinit, Pretenţii în 

creştere, Limitarea mandatului, Crearea unor condiţii stresante, Recurgerea la 

comunicarea distructivă  

Tactici de utilizare a timpului 

Unele,prin utilizarea timpului în folos propriu, vizează uzarea şi 

destabilizarea oponentului prin: 

- întreruperi frecvente ale negocierii; 

- desfăşurarea unor şedinţe maraton, de mare uzură; 

- abuzul de false obiecţii, care stagnează negocierea; 

- retragerea temporară de la masa negocierilor (tactica “scaunului gol”); 

- revenirea asupra problemelor deja clarificate; 

-mimarea ignoranţei 

- eschivarea 

- folosirea tăcerilor prelungite 

- ultimatumul  
                                                
16  Scott, Bill, op.cit.   
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Tehnici de negociere în mediere prezentate în cuprinsul tezei de 

doctorat sunt următoarele: 

- tehnica acomodării,  

-tehnica merceologică,  

-tehnica eludării,  

-tehnica implicării, 

-tehnica cedării autorităţii,  

-tehnica “paşilor mici”,  

-tehnica “time out”,  

-tehnica întrebărilor,  

-tehnica negocierii sterile  

-tehnica parafrazei. 

 

  CAP. II: MEDIEREA  INTERCULTURALÃ 

 

           2.1. Conceptul de cultură în mediere 

Conflictul internaţional este fără niciun dubiu unul dintre cele mai 

cuprinzătoare procese ce intervine în mediul internaţional. De asemenea poate fi 

unul dintre cele mai distrugătoare şi periculoase procese dacă este condus în 

mod defectuos, putând duce la nesatisfacţii comune şi violenţă. Din această 

cauză, trebuie să se studieze nu doar cauzele conflictului, cel mai important fiind 

studierea căilor şi metodelor prin care se poate rezolva conflictul în mod pozitiv 

şi se pot minimaliza consecinţele distructive. 

În cazul conflictelor ce se ivesc în cadrul relaţiilor internaţionale, 

medierea apare ca cel mai bun răspuns pentru rezolvarea conflictelor ce au la 

baza declanşării lor probleme legate de etnie, suveranitate sau independenţă. 

Activităţile de mediere se aplică într-un număr tot mai mare în cadrul 

conflictelor din arena internaţională. 
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Indiferent de rezultatul obţinut, s-a ajuns la concluzia că următorii factori 

influenţează nu doar modalitatea de desfăşurare a procedurii medierii, ci chiar 

rezultatul acesteia. Factorii cei mai importanţi sunt : contextul politic existent 

între părţi, puterile deţinute de aceste parţi, relaţiile anterioare dintre părţi, natura 

conflictului, durata şi momentul în care se intervine, intensitatea conflictului la 

momentul intervenţiei, problemele ce se ivesc, caracteristicile - abilităţile 

mediatorului, rangul mediatorului, procedura medierii începând cu iniţierea 

medierii, mediul în care se desfăşoară medierea şi strategiile de mediere17. 

Medierea poate, şi de cele mai multe ori aduce, o contribuţie importantă în 

rezolvarea conflictelor ivite în cadrul relaţiilor internaţionale. Mediatorul, 

indiferent că este un individ, grup sau organizaţie, pentru a putea să rezolve 

conflictul, în esenţă trebuie să caute problema reală ce a stat la baza conflictului. 

 

2.2 Importanţa abordării procesului de mediere în context 

intercultural 

 

Conflictul internaţional este unul dintre cele mai complexe procese cu 

care se confruntă omenirea şi poate fi unul dintre cele mai distrugătoare şi 

periculoase procese dacă este gestionat în mod defectuos, ducând la insatisfacţii 

comune şi violenţă. Conflictele se pot dezvolta la nivel individual, de grup, de 

organizaţii, de societate şi la nivel internaţional. Acestea din urmă pot exista 

între state, între ONG-uri, între organizaţii internaţionale şi state sau societăţi de 

state, pot fi diplomatice sau militare. 

Diagnosticarea surselor şi tipurilor de conflict se realizează prin trei 

acţiuni18:  

1. Identificarea surselor de conflict are ca scop relevarea motivelor care 

stau în spatele acestora, motivele reprezentând de fapt tipurile de conflict, care 

                                                
17  Ibidem. 
18   Manual - Curs de formare a mediatorilor, Asociaţia Centrul de Mediere Craiova, 2007  
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pot varia ca intensitate sau frecvenţă. Spre exemplu, conflictele bazate pe 

deficienţa de comunicare sunt mai des întâlnite şi se pot soluţiona mai uşor, în 

timp ce conflictele care pornesc de la aşteptări diferite apar mai rar şi sunt mult 

mai dificil de rezolvat.  

2. Analiza şi evaluarea factorilor de context vizează identificarea 

principalilor factori situaţionali care pot influenţa într-un fel sau altul conflictul, 

aceştia referindu-se la problema în discuţie, relaţia dintre oponenţi, puterea pe 

care o susţin părţile în conflict, etc. 

3. Analiza şi evaluarea stilurilor conflictului prin care se află care este 

stilul individual al fiecărei părţi implicate, cum s-au schimbat stilurile 

individuale pe durata conflictului, cum au perceput părţile implicate stilurile 

oponenţilor, în ce fel stilul uneia dintre părţi a determinat în cealaltă parte nevoia 

de amplificare a conflictului, dintr-o perspectivă externă, care au fost avantajele 

şi dezavantajele fiecărui stil în cadrul conflictului şi în cele din urmă, care este 

părerea părţilor despre relaţia lor în ansamblu. 

 

2.3 Reglementarea medierii în documentele internaţionale 

Convenţiile de la Haga din 1899 şi 1907 abordează legislaţia în domeniul 

conflictelor armate şi rezolvarea conflictelor şi se bazează pe dreptul 

internaţional, fiind  unele dintre primele actele internaţionale care reglementează 

rolul medierii în plan internaţional. 

 Conferinţa de la Haga privind dreptul internaţional privat este o 

organizaţie internaţională ce cuprinde peste 60 de state membre, care elaborează 

convenţii internaţionale privind dreptul familiei, protecţia copilului, dreptul 

proprietăţii, litigiile şi dreptul internaţional şi comercial. 

Una dintre cele mai importante instituţii internaţionale ONU (Organizaţia 

Naţiunilor Unite) are un rol important atât în reglementarea medierii,cât şi în 

implementarea  acesteia în diferite state. 
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ONU deţine o experienţă imensă în menţinerea păcii, astfel că se pot lua o 

serie de lecţii şi învăţăminte despre operaţiunile de pace. Sfaturile călăuzitoare şi 

îndrumările date de către angajaţii  ONU şi  mediatorii păcii ONU au dus la 

rezolvarea multor situaţii conflictuale. 

 

2.4. Recomandările Consiliului Europei cu privire la activitatea de 

mediere 

Promovarea metodelor alternative de soluţionare a conflictelor reprezintă 

o preocupare  constantă pe plan internaţional, principalele recomandări ale 

Consiliului Europei cu privire la activitatea de mediere, prezentate pe larg în 

lucrare, fiind cele referitoare la : medierea familială internaţională, medierea 

civilă internaţională, medierea penală internaţională şi medierea comercială 

internţională. 

 

2.5 Particularităţi ale medierii interculturale 

Dacă există un dezechilibru de putere între părţile implicate în conflict 

este foarte important să se restabilească un echilibru între acestea, cel puţin în 

timpul procesului de mediere. În cazul în care părţile sunt situate la nivele 

diferite de putere, eforturile de mediere vor fi mai mari. Acest echilibru va trebui 

menţinut pe parcursul tuturor etapelor negocierii. Mediatorul poate fi un filtru 

suficient pentru a echilibra dezechilibrele în abilităţile verbale, personale sau 

interacţionale, sau dacă nu, procesul poate necesita o structurare atentă pentru a 

echilibra dinamicile pentru ca ambele părţi să-şi îndeplinească nevoile în egală 

măsură. 

De exemplu, în cazul în care disputanţii aparţin unor religii sau etnii 

diferite, soluţionarea conflictului devine mult mai complicată, iar procesul de 

construcţie a păcii mult mai dificil, deoarece aceste probleme aduc atingere 

identităţii părţilor. În situaţiile în care dezacordurile religioase sunt accentuate si 

nu pot fi  aplanate există  posibilitatea apariţiei unor relaţii bazate pe ură, 
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creându-se în cele din urmă  posibilitatea apariţiei unui conflict. În cazul 

conflictelor etnice, grupurile implicate urmăresc menţinerea patrimoniulul 

istoric şi a valorilor culturale,unele grupări etnice au tendinţa de a le domina pe 

altele,  iar dacă aceste grupări dobândesc puteri politice şi economice se poate  

ajunge la  marginalizarea  sau neglijarea grupurilor minoritare. Inegalităţile 

cauzate de astfel de regimuri, pot duce la nemulţumiri în rândurile acestor 

grupuri, care, simţindu-se dezavantajate sau defavorizate,  pot determina apariţia 

unor  conflicte care pot degenera chiar în rebeliune. 

 

CAP. III: MEDIATORUL INTERNAŢIONAL 

  

 3.1 Caracteristicile mediatorului internaţional 

Pe parcursul istoriei, indivizi, grupuri, comunităţi, şi mai recent statele, ca 

şi actori ai medierii, au căutat metode de soluţionare a conflictelor prin mijloace 

mai constructive şi paşnice decât calea armelor. 19 

 

3.1.1. Actorii medierii 

  

Individul. 

 Imaginea tradiţională a mediatorului este cea a unei singure persoane, 

care încearcă să înţeleagă părţile, să refacă comunicarea între ele şi să ajute la 

soluţionarea conflictului. Această imagine este doar parţial corectă. De cele mai 

multe ori mediatorul este o persoană care nu deţine un rol oficial şi care nu îşi 

reprezintă în mod direct statul 

Statele. 

                                                
19  Unele dintre aceste cai au fost de-a dreptul ingenioase (cum ar fi concursul de cantat sau 
fluierat intalnite in anumite comunitati). 
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  Astăzi există 198 de state egale şi suverane având capacităţi diferite, 

regimuri şi interese care interacţionează pe spaţiul internaţional. Aceştia sunt în 

general actorii medierii internaţionale şi adeseori trebuie să medieze conflicte 

care ar putea să le ameninţe interesele. Statele, mari sau mici, au deseori motive 

de a media conflictele, mai ales atunci când acestea sunt în regiunea lor sau 

acolo unde există interese de promovat sau protejat.   

Instituţiile şi Organizaţiile. 

 Complexitatea conflictelor internaţionale poate face ca statele să nu poată 

îndeplini toate cerinţele necesare medierii şi să nu poată ajunge la o înţelegere 

atunci când conflictele sunt de durată, tergiversate şi intense. Ca şi o 

subclasificare, am putea aminti pe de o parte mediatorii non-guvernamentali 

(cum ar fi Amnesty International, International Alert, Carter Center), iar pe de 

altă parte o varietate organizaţii religioase, civice şi umanitare (Islamic 

Conference Organization20, the Community of Sante Egidio21, Crucea Rosie22, 

Center for Humanitarian Mediation23, Oxfam24) a căror principală preocupare 

este de a soluţiona problemele de bază dintr-un conflict, de a concilia, de a 

schimba atitudini şi nu doar de a aplana un conflict. 

 

3.2 Mediatorul în context intercultural 

Medierea se poate realiza între state, în cadrul statelor sau între grupuri de 

state, organizaţii sau indivizi. Regulile şi strategiile specifice fiecărui context, 

credinţele, atitudinile, comportamentele şi simbolurile care formează un conflict 

internaţional influenţează modul de comportament adoptat de către mediator, iar 

într-un context lărgit explică succesul sau eşecul medierii. Astfel, putem spune 

că există o relaţie reciprocă între natura conflictului, performanţa mediatorului şi 

rezultatul conflictului. Ott este de părere că “reuşita sau eşecul unei medieri este 

                                                
20  Sursa : http://www.oic-oci.org/page_detail.asp?p_id=52 
21  Sursa: http://www.santegidio.org/index.php?&idLng=1064 
22  Sursa: http://www.icrc.org/ 
23           Sursa : http://www.hdcentre.org/mediation 
24  Sursa: http://www.oxfam.org/ 



 27 

în cea mai mare parte determinată de natura conflictului”25, iar autorii Raymond 

şi Kegley apreciază că “şansele ca medierea să aibă succes scad pe măsură ce 

diferenţele culturale, etnice, politice sau economice între părţile disputante 

cresc”26. 

 

3.3 Stiluri de mediatori 

Stilul nostru individual ne dictează felul în care vom reacţiona vis-à-vis de 

celelalte persoane cu care interacţionăm. De cele mai multe ori tindem să 

reacţionăm emoţional şi chiar visceral, să răspundem primelor impulsuri 

sufleteşti şi abia apoi să ne întoarcem spre partea raţională. Un mediator ar 

trebui să depună toate eforturile pentru a lăsa bagajul emoţional în afara 

situaţiilor pe care este chemat să le soluţioneze. Este aproape imposibil ca un 

individ cu gândire emoţional-raţională să se disocieze pur şi simplu de propria 

natură.  

Stephen R. Marsh a identificat cinci stiluri în  Negociere şi Mediere27, 

acestea fiind următoarele:  

1. Atacul sau lupta. Acest tip de negociator este adesea numit negociator 

agresiv. 

2. Liniştirea sau încercarea de a converti. Acest tip de negociator este 

cunoscut şi sub numele de negociator cooperant.  

3. Fuga sau încercarea de a se sustrage problemei. Acest tip de negociator 

este deseori numit şi evitant. 

4. Dispersarea sau analizarea problemei. Acest tip de negociator este 

caracterizat ca fiind un analist. 

5. Căutarea adevărului. În acest caz, negociatorul este un idealist. 

                                                
25   M., C., Ott, op.cit., p.597. 
26  G., A., Raymond,  C., W., Jr. Kegley,  Third party mediation and international norms: A test of two 
models, Conflict Management and Peace Science, no. 9, 1985, p.33-51. 
27  Marsh, Stephen, R, Negotiation Styles in Mediation, Mediation Monthly, Vol. 2, No. 11 (1996), sursa: 
http://adrr.com/adr1/essayb.htm  
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CAP.IV STILURI DE MEDIERE ŞI STILURI DE NEGOCIERE ÎN 

MEDIEREA INTERNAŢIONALA 
 

Profesionalizarea mediatorilor si identificarea anumitor tehnici in 

procedura medierii a condus la o prima clasificare a  urmatoarelor stiluri de 

mediere : 

4.1 Medierea facilitativă este primul stil de mediere, utilizată începând 

cu anii ‘60-’70, fiind totodată şi stilul cel mai răspândit. În acest caz, mediatorul 

conduce o procedură în care asistă şi ajută părţile să ajungă la o înţelegere 

mutual acceptată de către acestea. Mediatorul nu face recomandări, nu dă sfaturi, 

nu îşi expune opinia asupra soluţiilor discutate şi nu exprimă ce hotărare s-ar lua 

în instanţă. Astfel, se poate spune că mediatorul controlează procedura, în timp 

ce disputanţii controlează posibilele soluţii ce se pot transforma într-o înţelegere. 

 

4.2 Medierea evaluativă a apărut în anii ’80 şi se bazează pe capacitatea 

de expertiză a mediatorului, fie în domeniul privind natura conflictului, fie în 

domeniul legal privind soluţia dată într-o instanţă de judecată. Mediatorul, pe 

langă controlul procedurii, se implică mult mai mult în dezvoltarea soluţiilor 

pentru ajungerea la o înţelegere. În medierea evaluativă primează drepturile 

legale ale părţilor şi ideea de soluţie echitabilă. 

 

4.3 Medierea transformativă se bazează în principal pe interacţiunea şi 

comunicarea dintre părţi. Scopul este ca părţile şi relaţiile dintre acestea să se 

transforme pe parcursul medierii, iar această transformare să conducă implicit la 

încetarea conflictului. Realizarea comunicării dintre părţi se realizează de regulă 

în sesiuni comune, unde mediatorul încurajează părţile să schimbe opinii, 

intervenind doar pentru a puncta momentele cheie. 
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„Există foarte multe asemănări între acest tip şi medierea facilitativă,iar 

principiul de bază este încurajarea fiecărei părţi în conflict să recunoască şi să 

înţeleagă nevoile,interesele şi punctele de vedere ale părţii opuse.”28 

 

4.4 Medierea narativă porneşte de la premiza că fiecare parte implicată 

vede conflictul în mod diferit, fiind implicată într-o poveste a ei, iar mediatorul 

încearcă să determine părţile să nareze aceste “poveşti” despre conflict. Pornind 

de la o bază comună formată din acestea, mediatorul crează cu ajutorul parţilor 

un sumum, o nouă “poveste alternativă”. De cele mai multe ori această “poveste 

comună” stă la baza ajungerii la o înţelegere care să satisfacă disputanţii. 

Pe de altă parte, în funcţie de elementele implicate în procedura de 

mediere (numărul de mediatori implicaţi, părţile din conflict, natura conflictului, 

modul în care conflictul a ajuns la mediere), s-au identificat si  alte clasificari 

secundare. 

Astfel, în funcţie de numărul mediatorilor, există medierea simplă 

(implicarea unui singur mediator) sau comedierea (implicarea activă a doi sau 

mai mulţi mediatori).  

În funcţie de reprezentarea părţilor aflate în conflict, există medierea cu 

avocaţi, fără avocaţi şi cu asistarea parţială a avocaţilor. Conflictele care ajung 

la mediere pot fi deja deduse judecăţii sau pot să nu fi ajuns încă la acel nivel. 

Într-un articol29 publicat în 2002, J.Bercovitch şi Ayse Kadayifci afirmă 

că deşi medierea individuală prezintă o mai mare varietate şi experimentare 

decât celelalte forme de mediere, “se clasifică,în principal, în două tipuri: 

formală şi informală.”  

Medierea informală, spun ei, se referă la eforturile mediatorilor cu 

experienţă îndelungată, care sunt profund implicaţi în soluţionarea conflictului 

internaţional (ex. Jimmy Carter în Coreea de Nord în 1994) sau la eforturile 
                                                
28  Mitroi,Mugur, Ghidul mediatorului profesionist, Ed. Consensus,2010,pag.22. 
29  Bercovitch, Jacob, Kadayifci, Ayse, Relevance and Contribution of Mediation to Peace Building, 
Peace and Conflict Studies, December 2002, Vol. 9, no.2, a se vedea la: http://www.lifeservant.com[PDF] 
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specialiştilor recunoscuţi ale căror pregătire, atitudini, şi experienţe profesionale 

le oferă acestora oportunitatea de a se implica în medieri cu părţi într-adevăr 

conflictive (Burton, 1968; Doob, 1971; şi Kelman, 1992). Astfel de indivizi 

abordează conflictul în calitate de persoane individuale, nu ca reprezentanţi 

oficiali. Aceştia utilizează competenţele lor academice, credibilitatea şi 

experienţa în vederea facilitării comunicării, obţinerii unei mai bune înţelegeri a 

conflictului, urmărind soluţionarea acestuia. 

Medierea formală, pe de altă parte, se realizează când un deţinător de 

funcţii politice, un reprezentant guvernamental sau un factor important de 

decizie acţionează în mod individual pentru a media un conflict între 

reprezentanţii oficiali ai altor state. Aici, am putea aminti exemplul lui Dennis 

Ross, în rolul său de Coordonator Special pe Orientul Apropiat al 

Departamentului de Stat, Richard Holbrooke în Bosnia sau cazul mai recent al 

Preşedintelui Statelor Unite, Obama. 

Astfel, există o serie de diferenţe între diversele moduri de negociere în 

funcţie de cultura din care provin negociatorii şi, implicit mediatorii 

internationali, iar Bill Scott reuşeşte să surprindă în lucrarea sa, Arta 

Negocierilor, principalele caracteristici ale negociatorilor aparţinând diverselor 

culturi, identificând în funcţie de acestea următoarele stiluri de negociere în 

mediere prezentate pe larg în lucrare:  

-Stilul de negociere american, 

-Stilul englez, 

-Stilul francez,  

-Stilul nord-european,  

-Stilul german,  

-Stilul rusesc,  

-Stilul ţărilor islamice,  

-Stilul de negociere Asiatic(Japonia , China),  

-Stilul latino-american, 
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-Stilul românesc. 

 

 

Scopul recurgerii la STUDIILE DE CAZ analizate în lucrarea de 

doctorat este acela de a oferi exemple de actori ai medierii internaţionale 

pentru a transpune în practică definiţiile prezentate. 

 

CAP.VI - CONCLUZII 

 

 

Secolul XX a însemnat pentru comunitatea internaţională o evoluţie din 

punct de vedere a viziunii asupra conflictelor internaţionale, precum şi o 

schimbare majoră a modului de reacţie faţă de acestea. Construcţia şi menţinerea 

păcii a devenit o preocupare principală a liderilor actuali şi a organismelor de 

influenţă pe plan internaţional. În acest context, medierea, ca metodă alternativă 

de soluţionare a litigiilor internaţionale, reprezintă un fenomen din ce în ce mai 

răspândit, fiind folosită cu un real succes în sfera relaţiilor internaţionale. 

 

ANEXE: 

Anexa 1 Directiva 2008/52/CE a Parlamentului European si a    Consiliului 
privind anumite aspecte ale medierii în materie civilă şi comercială; 

Anexa 2 Legea nr.192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de 
mediator 

Anexa 3. Legea 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea 
soluţionării proceselor.Modificări importante privind Medierea 

Anexa 4 Proces verbal de prezentare 
Anexa 5 Cerere de mediere 
Anexa 6 Contract premediere 
Anexa 7 Chestionar  
Anexa 8 Contract de mediere 
Anexa 9 Invitaţie la mediere 
Anexa 10 Proces verbal de închidere a medierii 
Anexa 11 Acord de mediere 
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