
Curtea de Apel Timișoara anunță cu plăcere adoptarea Ghidului ”Medierea – Un Drept ”, destinat atât 

cetățenilor, cât și magistraților și avocaților din România, cu precădere celor implicați în litigii de 

familie și minori, precum si în situația răpirilor internaționale de copii. 

 

 

 

Ghidul este rezultatul direct al muncii unui colectiv de 56 de magistrați din România – de la Curțile de 

Apel Craiova, Timișoara și Cluj, 16 magistrați din Bulgaria – Tribunalul Sofia, 16 magistrați  din 

Croația – Tribunalul Rijeka și alți 16 magistrați din Italia – Tribunalul Roma, alături de Asociația 

Differenza Donna și a fost dezvoltat  în cadrul proiectului cu finanțare europeană neramburasabilă 

intitulat ”Comunicare Judiciară Interculturală în Medierea Familială, proiect în valoare totală de 

302.293,82 EURO, finanțarea nerambursabilă acordată de Comisia Europeană fiind de 241.835,08 

EURO (80%). 

 

 

 

Ghidul conține informații concrete cu privire la mediere, ca metodă alternativă și mult mai rapidă și 

mai ieftină de soluționare a litigiilor de natură familială, iar la acest Ghid se adaugă și un CD , care la 

rândul său conține o sinteză a celor mai bune practici privind medierea în cazurile de litigii de familie 

cu elemente de extraneitate, inclusiv în cazul răpirilor internaționale de copii. 

 

 

 

De asemenea, atât Ghidul, cât și Sinteza pot fi accesate de pe pagina de internet a Curții de Apel 

Craiova  www.curteadeapelcraiova.eu , precum și de pe pagina dedicată proiectului, 

respectiv www.eufamilymediation.eu . 

 

 

 

Nu în ultimul rând, îi informăm pe concetățenii noștri că în urma demersului beneficiarului principal, 

respectiv Curtea de Apel Craiova și cu suportul nemijlocit al Curții de Apel Timișoara, începând de 

luni  - 17 noiembrie 2014 – vor fi distribuite aproximativ 300 de broșuri, atât către cetățeni (la sediul 

Curții de Apel Timișoara, Palatul Dicasterial, Piața Țepeș Vodă Nr.2 A), cât și către Barourile de 

avocați Timiș, Arad și Caraș Severin. 
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