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Fișa unității de curs  

MEDIEREA 

Catedra responsabilă Catedra drept privat 

Treapta de studii Studii superioare de licență, ciclul I 

Specialitatea Drept 

Tipul unității de curs De orientare către masterat, obțională 

Credite ECTS 5 

Numărul orelor de contact /  

Numărul total de ore 
30 (cu fr.); 10 (cu FR)  

90 

Forma de evaluare Examen  

Anul de studiu / semestrul Anul IV/ V, sem. VII / IX 

Limba de predare Română/rusă 

Titularii cursului Mărgineanu Lilia dr., conf. univ. 

 

Conţinutul succint al cursului: 

- Aspecte teoretice şi practice ale conflictului.  

Delimitări conceptuale. Structura conflictului. Stiluri de conduite în situaţii de conflict. Metode de soluţionare a conflictelor.  

- Medierea: dimensiuni şi coordonate definitorii.  

Conceptul justiţiei restaurative şi formele acesteia. Conceptul de mediere. 

- Deontologia profesională a mediatorului şi construcţia paradigmei profesionale. 

Conceptul de deontologie.  

- Reglementarea medierii în documentele internaţionale şi naţionale.  

- Etapele procesului de mediere.  

Activităţile pre-mediere. 

Iniţierea medierii. Identificarea problemelor. Elaborarea planului de negociere. 

- Medierea în cadrul procesului civil. 

Mecanismul de desfăşuarare a activităţilor de mediere a conflictelor civile. 

- Medierea în cadrul procesului penal. 

Mecanismul de desfăşurare a activităţilor de mediere a conflictelor penale. 

 

Finalităţi de studiu: 

La finalizarea acestui curs, studentul trebuie să demonstreze următoarele cunoştinţe, abilităţi şi competenţe: Să descrie 

etapele procesului de mediere; Să explice deosebirile şi asemănările dintre procedurile de soluţionare a conflictelor prin 

intermediul instanţei de judecată sau pe cale extrajudecătorească; Să interpreteze articolele legii cu privire la mediere; Să  

calculeze cota parte succesorala în diferite cazuri; Să simuleze procedura de mediere; Să propună şi să argumenteze 

necesitatea alegerii procedurii de mediere pentru soluţionarea conflictelor; Să determine procedura de apărare a drepturilor 

succesorilor.  
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Link-uri utile:    

Ministerul Justiţiei - http://www.justice.gov.md/ 
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale http://rmdiri.md 

Revista Studii Juridice Universitare - http://studiijuridice.md/ 
UE online - http://europa.eu.int/  

 

 

 

http://www.justice.gov.md/
http://rmdiri.md/
http://studiijuridice.md/
http://europa.eu.int/

