
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

Medierea în cauze comerciale: de la tranzacție la executare 

24-25 iunie 2021 

Context: Pe parcursul implementării Proiectului „Moldova - Mediere Comercială și Arbitraj 

(Faza a IV-a)” de către Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), în 

parteneriat cu Organizația Internațională pentru Dezvoltarea Dreptului (IDLO) și Consiliul 

de Mediere din Republica Moldova, utilizarea medierii pentru soluționarea litigiilor 

comerciale a înregistrat o creștere semnificativă – de la 99 de cazuri soluționate în 2017 

la 560 în 2020. Cu toate acestea, medierea nu este încă o metodă larg răspândită 
pentru soluționarea disputelor comerciale; eforturi de popularizare și informare sunt 

necesare în continuare.  

Evenimentul care va avea loc pe parcursul 24-25 iunie are drept scop relevarea 

aspectele problematice din practica mediatorilor, a instanțelor judecătorești, notarilor, 

executorilor, precum și din experiențele utilizatorilor serviciilor de mediere în încheierea 

tranzacției de mediere și în confirmarea sau investirea cu formulă executorie a acesteia 

pentru a asigura executarea silită. 

Format: Eveniment online  

24 iunie 2021 – Încheierea, confirmarea și executarea tranzacției de mediere în cauze 

comerciale: Ce trebuie să cunoască antreprenorii?  

25 iunie 2021 – Confirmarea și executarea tranzacției de mediere în cauze comerciale: 

aspecte și probleme practice.  

Parteneri: Consiliul de Mediere, Centrul de Mediere CCI, Juridice Moldova 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

Agendă 
 

Încheierea, confirmarea și executarea tranzacției de mediere în cauze comerciale: Ce 
trebuie să cunoască antreprenorii?  

24.06.2021 

 

Grupul țintă: juriști din cadrul ÎMM-urilor, antreprenori, mediatori, reprezentanți ai 
asociațiilor de business. 

Invitați: 
 Veronica Arpintin – manager național al serviciului de consultanță pentru IMM al 

BERD 

 Felicia Chifa – mediator, ex-președinte al Consiliului de Mediere din RM 

 Dumitru Lefter – mediator, directorul Centrului de Mediere pe lîngă Camera de 

Comerț și Industrie 

 Tinca Bodiu – mediator, Centrul de Mediere pe lîngă CCI 
 Victoria Proca – mediator, Centrul de Mediere pe lîngă CCI 
 Andrei Condrea – jurist, SRL Agrostoc 

 Tudor Bunic – șeful departamentului juridic, ÎM „Tirex Petrol” SA 

 Veronica Bradauțanu – consilier juridic principal, BERD 

 Vladislava Martin – Coordonator de proiecte, IDLO 

 
 

16:00 – 16:05 Introducere  

16:05 – 16:15 Cuvânt de deschidere 

16:15 – 16:25 Felicia Chifa – mediator, ex-președintă a Consiliului de Mediere din 

RM 

16:25 – 16:45 Dumitru Lefter – mediator, directorul Centrului de Mediere pe lângă 
Camera de Comerț și Industrie (CCI) 
Tinca Bodiu – mediator, Centrul de Mediere pe lângă CCI 

   Victoria Proca – mediator, Centrul de Mediere pe lângă CCI 
 
16:45 – 16:55 Andrei Condrea – jurist, SRL Agrostoc  

Tudor Bunic – șeful departamentului juridic, ÎM „Tirex Petrol” SA 

16:55 – 17:15 Sesiune de întrebări și răspunsuri  

17:15 – 17:30 Concluzii și recomandări 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

Agendă 
 

Confirmarea și executarea tranzacției de mediere în cauze comerciale: aspecte și 
probleme practice  

25.06.2021 

 
Grupul țintă: mediatori, judecători, avocați, notari, executori și alte persoane interesate în 
subiectul medierii. 

Invitați: 

 Gheorghe Stratulat – judecător, Judecatoria Chisinau, sediul Centru 

 Felicia Chifa – mediator, ex-președinte al Consiliului de Mediere din RM 

 Dumitru Lefter – mediator, directorul Centrului de Mediere pe lîngă Camera de 
Comerț și Industrie 

 Veronica Bradauțanu – consilier juridic principal, BERD  

 Vladislava Martin – Coordonator de proiecte, IDLO 

 Patricia Zghibarța – consultant juridic, BERD 

 Reprezentant al executorilor judecătorești (TBC) 

 

16:00 – 16:05 Introducere  

16:05 – 16:15 Cuvânt de deschidere  

16:15 – 16:30 Dumitru Lefter – mediator, directorul Centrului de Mediere pe lîngă 
Camera de Comerț și Industrie 
Felicia Chifa – mediator, ex-președinte al Consiliului de Mediere din 
RM 

16:30 – 16:45 Gheorghe Stratulat – judecător, Judecatoria Chisinau, sediul Centru  

16:45 – 16:55 Felicia Chifa – mediator, ex-președintă a Consiliului de Mediere din 

RM 

16:55 – 17:05 Reprezentant al executorilor judecătorești (TBC) 

17:05 – 17:15 Sesiune de întrebări și răspunsuri 

17:15 – 17:30 Concluzii și recomandări 


