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De ce alegeli medierea?

Indiferent dacd sunteli o intreprindere
mic5, agent economic mare sau persoani
fizicd, relaliile bune cu clienlii, utilizatorii,
furnizorii ;i personalul reprezinti cheia

succesului. Orice conflict nu este doar o
distragere a atenfiei, acesta poate duce la

pierderi financiare insemnate ;i irosirea

timpului prefios. Medierea oferi o rnoda-

litate de a soluliona litigiile, in care mai

degrabi negociali solufia, dec6t si o

lasali la discrefia judecdtorului.

Ce este medierea?

Medierea este un proces flexibil, desfi-

;urat in confidenfialitate, in care o per-

soani neutri oferd asistenli parlilor in
incercarea de a ajunge la un acord nego-

ciat care vizeazd un litigiu sau conflict, in
care parlile delin controlul final asupra

deciziei de a soluliona ;i condiliile ce

vizeazd solu!ia.

Ce beneficii oferi medierea agenlilor
economici gi persoanelor fizice in

Gomparafie cu procesul de iudecati?

Puteli economisi timp, bani, reduce

riscul, stresul gi salva relaliile,;i avefi
posibilitatea de a alege, a deline contro-

lul, si a desfigura Procesul
confidenlial.

intr-un mediu

Cind poate fi utilizati medierea?

La mediere se poate recurge in orice

moment, iar judecdtorul vi poate incuraja

sd apelali la aceasta. Daci a inceput proce-

sul de judecatS, acesta poate fi incetat pe

perioada medierii. Drepturile dvs legale

rimin intacte.

in ce tipuri de litigii poate fi utilizati
medierea?

Medierea poate avea loc la solufionarea

oricirui tip de litigiu intre un agent econo-

mic 9i clienlii sii, angajafi sau alli agenli

economici. De exemplu, poate fi folositi
intr-un litigiu cu privire la produse sau

servicii, cu privire la o facturi sau impozite-

le neachitate, sau o situalie in care relalia

cu clientul, contractorul sau furnizorul s-a

inriuti!it.

Cine administreazi Serviciul nalional
de mediere pe l6ngi instanlele de iude-

cati?

Centrul de Mediere al Camerei de

Comer! gi lndustrie a Republicii Moldova

administreazi serviciul la nivel nalional'

Cine sunt mediatorii?

Toli mediatorii Centrului de Mediere

sunt inregistrali in condiliile Legii Nr' 134

din 1 4.06.2007 cu privire la mediere ;i sunt

atestali at6t la nivel nafional, cit 9i interna-

!ional.

Cum funcfioneazi mecanismul de expe-

diere a unui dosar in mediere?

Pe verso, vedeli pagii cheie privind expe-

dierea gi mersul dosarului in procedura de

mediere.

Pe cine puteli contacta pentru a afla mai

multe informalii?

pentru mai multe informalii despre mediere,

nu ezitati se ne contactali la nr'

068 96 9696 sau si ne scrieli la adresa de

E-ma il:med iere@chamber.md'

De asemenea, puteli accesa pagina web a

Centrului de Mediere, la adresa

www.med iere'cha m ber.md
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