
Seminarul de instruire a mediatorilor in cauzele penale Holercani 24-26 iunie 2004. 
 

In perioada 24-26 iunie, anul curent, a avut loc primul seminar de instruire a mediatorilor 
in cauzele penale. Acest seminar constituie o componenta a programului de instruire a 
mediatorilor prevazut de proiectul de implementare a medierii in Republica Moldova, desfasurat 
de IRP cu suportul financiar al si in colaborare cu Fundatia Soros-Moldova si organizatia Penal 
Reform International  

 
Selectarea participantilor a fost efectuata in urma unui concurs publicat in mai multe 

surse informationale: internet, pe paginile web ale www.irp.md, www.youth.md, www.press-
release.iatp.md, in ziarele: Jurnal de Chisinau si Unghiul; si au fost afisate anunturi in locuri 
publice.  

Pentru participare au aplicat 54 de persoane, dintre care au fost selectate 24 de persoane. 
Persoanele selectate prin concurs sunt specialisti in domeniul dreptului, sociologiei, asistentei 
sociale si psihologiei. Criteriile de selectie au fost stabilite de un grup independent de experti si 
anume: studii, activitatea in programe, proiecte, abilitati de comunicare, motivarea personala, 
toleranta etc. 

Seminarul a avut drept scop familiarizarea participantilor cu notiunile introductive ce tin 
de justitia restaurativa si medierea in cauzele penale. Rapoartele tinute si lucrul in grupuri mici 
au fost componente de cunoastere generala pe de o parte a aspectelor teoretice si pe de alta parte 
a celor practice in ceea ce priveste medierea in cauzele penale. 

 
 

Subiectele abordate si raportorii:  

http://www.youth.md/
http://www.press-release.iatp.md/


 Conceptul Justitiei Restaurative si medierii si  Medierea in Rominia. Aspecte practice -  
Andrei Pascu, vicepresedintele Forumului European pentru Mediere victima–infractor si 
Justitia Restaurativa;  

 Experienta de implementare a medierii in Polonia si Medierea in Polonia. Aspecte 
practice - Krzysztof Pawlowski, coordonator de program, Asociatia Poloneza pentru 
Educatie Juridica; membru al Asociatiei Poloneze a Mediatorilor;  

 Codul etic al mediatorului si Practici asistentiale in justitia restaurativa - Marcela 
Dilion, expert IRP, doctor in sociologie, lector universitar;  

 Aspecte juridice ale medierii in cauzele penale si Medierea in cadrul procesului penal - 
Xenofon Ulianovschi, expert IRP, doctor in drept, judecator;  

 Aspecte psiho-sociale ale medierii si Metode si tehnici ale medierii. Aspecte generale - 
Svetlana Rijicova, expert IRP, doctor in psihologie, conferentiar; 

 Etapele medierii. Aspecte generale si Principiile de baza ale medierii -  Vasile Rotaru, 
expert IRP, doctor in drept, lector universitar.  

Initial, participantilor li s-a adus la cunostinta notiuni generale despre justitia restaurativa si 
mediere. Un loc aparte l-a avut prezentarea experientei statelor europene privind implementarea 
medierii in cauzele penale: cadrul legal si institutional. 

Prezentarea unor aspecte procedurale ale medierii cum ar fi, de exemplu, etapele medierii, 
metodele si tehnicile aplicate in procesul medierii au avut drept scop doar initierea participantilor 
in aceasta sfera de cunoastere, pentru ca la seminarul ce se preconizeaza a fi desfasurat in luna 
septembrie sa fie o abordare mai complexa si mai profunda a acestor tematici.  

Subiectele abordate au tinut sa acopere aspectele de baza ale procesului de mediere si anume: 
legal, psihologic si social. Prin activitati interactive, participantii au fost pusi in situatia sa 
identifice singuri aspectele psiho-sociale ale medierii. 

In cadrul seminarului au fost utilizate mai multe metode de lucru, printre care si jocul de rol. 
Astfel, participantii au simulat procesul de mediere prin asumarea rolului de infractor, victima si 
mediator. Aceasta metoda de lucru a fost apreciata de participanti ca fiind una foarte utila pentru 
dezvoltarea abilitatilor practice, ceea ce este extrem de necesar pentru un mediator autentic. 
 




