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PREAMBUL 

 

Prezentul Studiu este elaborat la solicitarea Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova, 

activitate prevăzută de Strategia de Reformare a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011-2016. 

 

Scopul general al Prezentului Studiu constă în: 

 Cercetarea criteriilor şi a procedurilor de accedere în profesia de mediator în diferite state. 

 Studierea criteriilor şi procedurii de accedere în profesie sub aspect comparativ în alte state, 

precum şi, după caz, cercetările ştiinţifice din domeniu. 

 Formularea recomandărilor în vederea ajustării prevederilor Legii Republicii Moldova cu 

privire la mediere nr.134-XVI din 14.06.2007 la standardele europene şi internaţionale. 

 

Scopul principalal Studiuluiconstă în cercetarea, în linii generale, a criteriilor şi a 

procedurilor de accedere în profesia de mediator în diferite state şi identificarea tendinţelor, 

dificultăţilor şi problemelor din domeniul dat. 

Pentru elaborarea Prezentului Studiu au fost analizate un număr impunător de surse, dintre 

care menţionăm următoarele: 

1. Directiva 2008/52/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind 

anumite aspecte ale medierii în materie civilă şi comercială. 

2. Recomandarea 2002/10 privind medirea în materie civilă a Comitetului de Miniştri şi a 

Consiliului Europei. 

3. Recomandarea nr.99 (19) Privind medierea în materie penală, adoptată de Comitetul 

Miniştrilor în 15 sept.1999. 

4. Decizia-cadru a Consiliului Uniunii Europene din 15 martie 2001 privind statutul victimelor 

în cadrul procedurilor penale. 

5. European code of conduct on mediation. 

6. Legea României nr.192 din 16 mai 2006 privind medierea şi organizarea profesiei de 

mediator. 

7. Austrian Mediation Act (Law on Mediation in Civil Law Matters), Published 6 June 2003. 

8. Germany Mediation Act of 21 July 2012, Federal Law Gazette I, p. 1577. 

9. Law on conciliatory mediation in civil disputes of the Republic of Lithuania of15 July 2008 – 

No X-1702. 
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10. Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, España, Boletin 

Oficial del estado. Num.162. Sec.1, pag.49224. 

11. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 г. N 193-ФЗОб 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 

медиации).  

12. Belgian Judicial Code.  

13. Legea Republicii Moldova cu privire la mediere nr.134-XVI din 14.06.2007, Publicată în 

Monitorul Oficial nr.188-191/730 din 07.12.2007. 

14. The Turkish Law on mediation in civil disputes, Official Gazzette No:28331, 22 June 2012. 

15. Act on Mediation and Change of Some Laws (Mediation Act) Nr.202/2012 Coll. 

16. Act LV of 2002 on Mediation. 

17. Code de procédure civile. 

18. LOI no 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure 

civile, pénale et administrative. 

19. Loi du 24 février 2012 relative à la médiation en matière civile et commerciale. 

20. Règlement grand-ducal du 25 juin 2012 fixant la procédure d'agrément aux fonctions de 

médiateur judiciaire etfamilial, le programme de la formation spécifique en médiation et la 

tenue d'une réunion d'information gratuite. 

21. Loi du 6 mai 1999 relative à la médiation pénale et portant modification de différentes 

dispositions.  

22. Règlement grand-ducal du 31 mai 1999 fixant les critères et la procedure d’adréation aux 

fonctions de médiateur, la procedure de mediation pénale et le mode de rémunération 

desmédiateurs. 

23. Law Concerning Promotion of Use of Alternative Dispute Resolution ADR, 1 November, 

2004. 

24. Civil Conciliation Act, 1951. 

25. Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 

2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e 

commerciali. 

26. Maryland Rules ADR, 1 January 2014. 

27. Civil Practice and Remedies Code, Texas, USA. 
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28. Model Qualification Standards for Mediators in Court-Connected Mediation Programs for 

General Civil Cases, California, USA. 

29. Amendment to the Rules of Administrative Procedure AP Part XII. Mediation Guidelines for 

Court Justice Mediators, Kentucky USA. 

30. The ICOM-WIPO Mediation Rules. 

31. Standardul de formare a mediatorului, aprobat de Consiliul de mediere din România, prin 

Hotărârea nr.12 din 7 septembrie 2007. 

32. Hotărârea nr.3 din 07.06.2013 cu privire la aprobarea Standardelor şi programului-

cadrupentru pregătirea iniţială a mediatorilor. 

33. Standards for Mediator’s Training, Minister of Justice of the Republic of Poland. 

34. National Mediator Acreditation Standards, Mediator Standards Board Australia. 

35. Erik Ficks. Models of General Court-Connected Conciliation and Mediation for Commercial 

Disputes in Sweden, Australia and Japan, 

http://sydney.edu.au/law/anjel/documents/ZJapanR/ZJapanR25/ZJapanR25_09_Ficks.pdf, 

accesat la 4 august 2014. 

36. A. Roşu. Medierea – mijloc alternativ de soluţionare a litigiilor comerciale internaţionale. 

Medierea în România. Editura Universil Juridic. Bucureşti, 2010. 

37. Noboru Koyama. Ichiro Kitamura. La conciliation en matiere civile et commerciale au 

Japon.Etudes de droit japonais. Paris, Societe de legislation compare, 1989. 

38. Nougein, H.J., Y. Reinhard, P. Ancel. M.C. Rivier, A. Boyer, Ph. Genin. Guide pratique de 

l’arbitrage et de la mediation commercial. Edition Litec. Paris, 2004. 

39. Giuseppe de Palo. Mary B. Trevor. EU Mediation. Law and Practice. Oxford University 

Press 2012. 

 

Domeniile de cercetare ale Prezentului Studiu sunt următoarele: 

 aspectele practice şi teoretice privindcriteriile şi procedurile de accedere în profesia de 

mediator în diferite state;  

 analiza cadrului normativ existent care reglementează criteriile şi procedurile de accedere în 

profesia de mediator; 

 cercetarea celor mai bune practici şi standarde internaţionale ale mediatorilor;  

 formularea recomandărilor şi propunerilor de lege ferendaprivind îmbunătăţirea prevederilor 

Legii Republicii Moldova cu privire la mediere nr.134-XVI din 14.0 

http://sydney.edu.au/law/anjel/documents/ZJapanR/ZJapanR25/ZJapanR25_09_Ficks.pdf
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CAPITOLUL I. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND MEDIEREA ŞI MEDIATORII 

 

SECŢIUNEA 1. NOŢIUNI INTRODUCTIVEPRIVIND MEDIEREA 

  

 Potrivit Directivei 2008/52/CE Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 

privind anumite aspecte ale medierii în materie civilă şi comercială (în continuare - Directiva 

2008/52/CE), art.3, medierea înseamnă un proces structurat, indiferent cum este denumit sau cum se 

face referire la acesta, în care două sau mai multe părţi într-un litigiu încearcă, din proprie iniţiativă, 

să ajungă la un acord privind soluţionarea litigiului dintre ele, cu asistenţa unui mediator. Acest 

proces poate fi iniţiat de către părţi, recomandat sau impus de instanţă sau prevăzut de dreptul unui 

stat membru.  

 Decizia-cadru a Consiliului Uniunii Europene din 15 martie 2001 privind statutul victimelor 

în cadrul procedurilor penale
1
 defineşte în art.1, alin. (e)medierea în cauzele penale ca fiind 

căutarea, înainte sau în cursul procedurii penale, a unei soluţii negociate între victimă şi autorul 

infracţiunii, cu medierea unei persoane competente. 

 Legea Republicii Moldova cu privire la mediere nr.134-XVI din 14.06.2007
2
 (în continuare – 

Legea Republicii Moldova nr.134-XVI din 14.06.2007), în art.2, alin.(1) defineşte medierea ca o 

modalitate alternativă de soluţionare a conflictului dintre părţi pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terţe 

persoane.  

 

 SECŢIUNEA 2.NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND MEDIATORII 

  

 Potrivit Directivei 2008/52/CE, art.3, mediatorul înseamnă orice terţ chemat să conducă 

procesul de mediere într-o manieră eficace, imparţială şi competentă, indiferent de denumirea sau de 

profesia terţului în statul membru respectiv şi de modul în care terţul a fost numit sau i s-a solicitat 

să efectueze medierea. Din definiţia dată rezultă că mediatorul este o terţă persoană. Prevederi 

similare întâlnim în Codul de procedură civilă francez, art.131-1
3
; Legea franceză

4
 nr.95-125 din 8 

                                                           
1
http://lege5.ro/Gratuit/gi3teojzgq/decizia-cadru-nr-220-2001-privind-statutul-victimelor-in-cadrul-procedurilor-penale , 

accesat la 5 mai 2014. 
2
 Publicată în Monitorul Oficial nr.188-191/730 din 07.12.2007.  

3
http://www.legifrance.gouv.fr/content/download/1962/13735/.../Code , accesat la 4 iulie 2014. 

4
LOI no 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et 

administrative,http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=59B35087E4DECCA76AB8AD45185C5A7C.t

pdjo15v_3?cidTexte=JORFTEXT000000350926&categorieLien=id , accesat la 4 iulie 2014. 

http://lege5.ro/Gratuit/gi3teojzgq/decizia-cadru-nr-220-2001-privind-statutul-victimelor-in-cadrul-procedurilor-penale
http://www.legifrance.gouv.fr/content/download/1962/13735/.../Code
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=59B35087E4DECCA76AB8AD45185C5A7C.tpdjo15v_3?cidTexte=JORFTEXT000000350926&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=59B35087E4DECCA76AB8AD45185C5A7C.tpdjo15v_3?cidTexte=JORFTEXT000000350926&categorieLien=id
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februarie 1995 privind organizarea instanţelor şi procedurilor civile, penale şi administrative, 

art.21;Legea României nr.192 din 16 mai 2006 privind medierea şi organizarea profesiei de 

mediator, art.1. 

 În literatura de specialitate
5
 s-a menţionat, că mediatorul este o persoană, având o autoritate 

nativă, răbdător, capabil să asculte cu atenţie, să privească obiectiv conflictul şi situaţia părţilor, fără 

putere de decizie, dar cu multă înţelepciune şi disponibilitate, diplomat, curtenitor, fără a exclude o 

fermitate atunci când este necesară, competent şi posedând calificarea necesară pentru natura 

litigiului, experimentat, imparţial, respectuos, intransigent în ceea ce priveşte obligaţia sa de a păstra 

secretul subiectelor discutate cu şi între părţile la mediere. 

 Potrivit Legii Republicii Moldova nr.134-XVI din 14.06.2007, art.6, alin.(1), mediator este 

persoana care asistă părţile în procesul de mediere în vederea soluţionării conflictului dintre acestea. 

 Succesul medierii este datorat, în cea mai mare parte, încrederii pe care o acordă părţile 

mediatorului. Într-un stat de drept, mediatorul are misiunea de a încerca soluţionarea conflictelor pe 

cale amiabilă, în condiţii de neutralitate, confidenţialitate şi imparţialitate. Mediatorul are o obligaţie 

de mijloace, şi nu una de rezultat. Soluţionarea conflictului depinde exclusiv de acordul părţilor, iar 

misiunea principală a mediatorului constă în a depune toată diligenţa şi tot efortul de care este 

capabil şi abilitatea de care dispune pentru a sprijini părţile să ajungă la un acord.  

Mediatorul nu este în drept să impună o soluţie părţilor. În acest sens, Legea Republicii 

Moldova nr.134-XVI din 14.06.2007 art.8, alin.(1), lit.(e) prevede expres, că mediatorul este obligat 

să depună toată diligenţa pentru ca părţile să ajungă la un acord reciproc convenabil într-un termen 

rezonabil. Prevederi similare întâlnim în Actul de mediere al Germaniei din 21.07.2012, Secţiunea 

1, alin.(1) - Mediation Act of 21 July 2012
6
; în Legea medierii în materie civilă nr.6235 a Turciei din 

7.06.2012, art.17, alin.(3) – Law on mediation in civil disputes
7
; în Legea României nr.192 din 16 

mai 2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, art.30; în Regulile de Mediere a 

Consiliului Internaţional al Muzeelor şi  Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale art.17 - 

The ICOM-WIPO Mediation Rules
8
, etc. 

Mediatorul trebuie să dispună de calităţi umane, dar şi să întrunească acele calităţi impuse de 

corpul de reguli deontologice la care aderă în totalitate. 

                                                           
5
 A. Roşu. Medierea – mijloc alternativ de soluţionare a litigiilor comerciale internaţionale. Medierea în România. 

Editura Universil Juridic. Bucureşti, 2010, p.268. 

6
 Publicată în Federal Law Gazette I, p. 1577. 

7
 Publicată în Official Gazzette No: 28331 

8
 Textul poate fi vizualizat pe site-ul www.wipo.org 

http://www.wipo.org/
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În doctrina franceză
9
,calităţile mediatorului au fost clasificate în calităţi intrinseci, calităţi 

extrinseci şi calităţi dobândite, ansamblul lor constituind criteriile de alegere a mediatorului. 

Dintre calităţile personale ale mediatorului, de ordin neformal, pot fi evidenţiate 

următoarele
10

: 

a) Mediatorul trebuie să aibă în mod incontestabil autoritate morală, calitate care reprezintă 

fundamentul încrederii judecătorului care îl desemnează sau al părţilor în conflict care îl 

aleg. 

b) Rolul mediatorului fiind de a înţelege şi de a descoperi sursele disputei şi nu de a judeca, 

acesta trebuie să ştie să asculte, să discearnă cauzele reale, adesea invizibile ale 

conflictului născut, să creeze condiţiile unui dialog veritabil, mai întâi cu fiecare parte, 

apoi între părţi. 

c) Înţelepciunea şi răbdarea sunt calităţi esenţiale pentru a stăpâni o situaţie dificilă a cărei 

evoluţie nu este întotdeauna previzibilă. Aceste două calităţi permit mediatorului să 

sesizeze oportunităţile care i se oferă, să detensioneze situaţia şi să creeze o atmosferă 

propice dialogului. Mediatorul trebuie să aibă abilitatea de a ocoli aspectele care pot 

acutiza neînţelegerile şi să dea dovadă de fermitate atunci când este necesar. Totuşi, 

fermitatea trebuie să se manifeste cu multă curtoazie în scopul de a determina o parte sau 

ambele părţi să înţeleagă că sunt necesare eforturi reciproce sau că schimbarea atitudinii 

lor este indispensabilă pentru reuşita medierii. 

d) Mediatorul trebuie să fie disponibil să consacre timpul necesar primirii părţilor, analizării 

situaţiei din toate perspectivele, elaborării soluţiei (menţionăm, că este vorba despre 

elaborarea soluţiei pentru sine şi nu pentru părţi) şi concretizării acesteia. Mediatorul nu 

trebuie să fie presat de timp, dar tot el va impune un ritm în desfăşurarea medierii, care să 

fie dictat de amploarea, dificultatea problemei şi de psihologia părţilor. Practica 

demonstreză că, într-un cadru normal, o mediere poate duce la un acord sau eşuează într-

un termen de la două până la trei luni. 

e) Prin natura sa, mediatorul trebuie să dea dovadă de diplomaţie, fiind obligat să evite 

orice abordare agresivă şi să creeze un climat de înţelegere mutuală cu părţile. Atitudinea 

şi abordările sale mereu curtenitoare, fără a exclude fermitatea atunci când se impune, 

sunt esenţiale pentru a semnala fiecăreia dintre părţi că opinia sa este luată în calcul şi că 

                                                           
9
Nougein, H.J., Y. Reinhard, P. Ancel. M.C. Rivier, A. Boyer, Ph. Genin. Guide pratique de l’arbitrage et de la 

mediation commercial. Edition Litec. Paris, 2004, p.204. 
10

 A se vedea în acest sens şi A. Roşu., op .cit., pp.268-269.  



9 
 

beneficiază de egalitate de tratament. Curtoazia este un mod de a păstra interlocutorul la 

distanţă şi nu se confundă cu familiaritatea, fiind o dovadă a respectului faţă de celălalt. 
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CAPITOLUL II. CRITERIILE DE ACCEDERE ÎN PROFESIA DE MEDIATOR 

  

SECŢIUNEA 1. PRECIZĂRI PREALABILE 

 

Pe lângă calităţile de ordin neformal, legislaţiile naţionale ale statelor stabilesc o serie de 

criterii de ordin formal pe care trebuie să le îndeplinească meditorul, care ajută părţile în încercarea 

de soluţionare a unui litigiu pe cale amiabilă. 

Introducerea criteriilor de ordin formal are drept scop asigurarea unui standard al profesiei, 

condiţiile pentru accedere în profesie fiind diferite, în funcţie de opţiunea legiuitorului statal.  

Din prevederile legilor analizate în prezentul studiu, se observă că în majoritatea statelor, 

autorizarea mediatorilor este efectuată de către Ministerul Justiţiei. În România, mediatorii sunt 

atestaţi de către Consiliul de mediere. În Statele Unite ale Americii, mediatorii care activează pe 

lângă Curţilede justiţie, sunt autorizaţi de către acestea. 

Codul de conduită european pentru mediatori nu stabileşte expres condiţiile pe care trebuie 

să le îndeplinească mediatorii, precizând doar că mediatorii trebuie să fie competenţi şi să cunoască 

bine procesul de mediere, să aibă o bună pregătire şi să-şi îmbunătăţească în permanenţă 

cunoştinţele teoretice şi practice privind competenţele de mediere, având în vedere standardele sau 

sistemele de acreditare în vigoare. Din reglementarea dată, rezultă necesitatea formării iniţiale a 

mediatorului, care ar asigura îndeplinirea cerinţelor privind competenţa şi cunoaşterea procesului de 

mediere, cât şi formarea continuă, care ar asigura îmbunătăţirea permanentă a cunoştinţelor teoretice 

şi practice privind medierea. 

Activitatea de mediere poate fi desfăşurată atât ca activitate profesională, situaţie în care este 

necesară atestarea mediatorilor de către autorităţile abilitate cu acest drept ale statelor, cât şi ca 

activitate neprofesională.  

 

SECŢIUNEA 2. LISTA MEDIATORILOR AUTORIZAŢI 

 

Din prevederile legislaţiilor naţionale analizate în prezentul studiu, se observă că instituţiile 

abilitate cu dreptul de autorizare a mediatorilor – Ministerul Justiţiei,Curţile de justiţie, mai ales în 

Statele Unite ale Americii, Consiliile de mediere - sunt obligate să publice pe site-urilelor oficiale 

listele mediatorilor atestaţi şi să le actualizeze periodic.  
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De exemplu, potrivit art.8 al Actului de mediere din Austria (Legea cu privire la mediere în 

materie civilă) din 6 iunie 2003 - Austrian Mediation Act (Law on Mediation in Civil Law Matters), 

Ministerul Federal al Justiţiei trebuie să deţină o listă de mediatori. În lista mediatorilor va fi inclusă 

următoarea informaţie: 

 numele mediatorului; 

 data naşterii; 

 identificarea profesiei mediatorului (de exemplu, jurist, medic, notar, avocat etc.); 

 adresa profesională şi titlul academic al mediatorului.  

În cazul în care mediatorul oferă informaţii despre activitatea sa profesională, aceasta de 

asemenea va fi publicată. Lista mediatorilor se publică în format electronic într-un mod adecvat. 

Potrivit art.11 al aceleiaşi legi, procedura de înregistrare în lista mediatorilor este iniţiată în baza 

cererii aplicantului către MinisterulFederal al Justiţiei, cu anexarea documentelor care confirmă 

îndeplinirea cerinţelor stabilite de lege pentru accederea în profesia de mediator. În cerere va fi 

inclusă o descriere a activitatăţii profesionale anterioare, precum şi activităţile de formare întreprinse 

pentru a deveni mediator, incluzând şi lista instituţiilor în care formarea a fost finalizată.În cazul în 

care solicitantul îndeplineşte condiţiile stabilite de lege pentru accederea în profesia de mediator şi 

documentele sunt prezentate conform cerinţelor legii, Ministerul Federal al Justiţiei, în primul rând, 

verifică veridicitatea informaţiei prezentate. În caz de necesitate, Ministerul Federal al Justiţiei 

solicită prezentarea informaţiei suplimentare într-un termen rezonabil. Dacă solicitantul nejustificat 

nu prezintă informaţia solicitată, cererea se respinge. Ministerul Federal al Justiţieipoate invita 

solicitantul la o audiere, iar în cazul unui refuz nejustificat din partea acestuia, cererea,de asemenea, 

se respinge. 

În conformitate cu prevederile art.13 al Actului de mediere din Austria (Legea cu privire la 

mediere în materie civilă) din 6 iunie 2003, persoanele care îndeplinesc cerinţele necesare pentru 

includerea în Lista mediatorilor, sunt înregistrate pentru o perioadă de cinci ani, cu indicarea exactă 

a datei de expirare a termenului. Persoanele care nu îndeplinesc cerinţele necesare pentru includerea 

în Lista mediatorilor, sunt informate printr-o decizie oficială emisă în acest scop. Mediatorul este în 

drept, cu cel mult un an şi cel puţin trei luni înainte de expirarea perioade de înregistrare, să depună 

o cerere privind continuarea înregistrării în Lista mediatorilor pentru o perioadă de 10 ani. În acest 

caz, mediatorul rămâne înregistrat în listă până la adoptarea unei decizii referitoare la cererea 

privind prelungirea termenului. În cerere, mediatorul trebuie să demonstreze că a respectat cerinţele 

legii referitoare la formarea continuă necesară pe parcursul a cinci ani.  
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Potrivit art.12 al Legii României nr. 192 din 16 mai 2006 privind medierea şi organizarea 

profesiei de mediator, mediatorii autorizaţi sunt înscrişi în Tabloul mediatorilor, întocmit de 

Consiliul de mediere şi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.În Tabloul mediatorilor 

sunt menţionate următoarele date: 

 numele şi prenumele mediatorului; 

 sediul profesional; 

 pregătirea de bază a mediatorului, instituţiile la care s-a format şi titlurile cu care le-a 

absolvit; 

 domeniul medierii în care acesta este specializat; 

 durata experienţei practice în activitatea de mediere; 

 limba străină în care este capabil să desfăşoare medierea; 

 calitatea de membru al unei asociaţii profesionale în domeniul medierii, precum şi, după caz, 

al altor organizaţii; 

 existenţa unei cauze de suspendare. 

Actualizarea Tabloului mediatorilor are loc periodic, dar cel puţin o dată pe an.Consiliul de 

mediere este obligat să punăTabloul mediatorilor la dispoziţia celor interesaţi la sediul său, al 

instanţelor judecătoreşti, al autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi la sediul 

Ministerului Justiţiei şi pe pagina de Internet a acestuia. 

Consiliul de mediere autorizează persoanele care îndeplinesc condiţiile stabilite prin Legea 

nr.192 din 16 mai 2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, după achitarea taxei 

de autorizare. Potrivit art.8
1
, autorizaţia se eliberează solicitantului în cel mult 30 de zile 

calendaristice de la data constatării îndeplinirii de către acesta a tuturor condiţiilor stabilite de lege. 

Termenul poate fi prelungit o singură dată, pentru o perioadă de maximum 15 zile calendaristice. 

Valabilitatea documentelor depuse iniţial nu este afectată de prelungirea dată. Prelungirea 

termenului de autorizare, precum şi durata acestei prelungiri se motivează în mod corespunzător şi 

se notifică solicitantului înainte de expirarea termenului iniţial. Dacă solicitantul nu îndeplineşte 

condiţiile prevăzute de lege sau cererea formulată de acesta nu este însoţită de actele doveditoare, 

Consiliul de mediere comunică solicitantului refuzul motivat de autorizare sau, după caz, necesitatea 

completării dovezilor impuse de lege.Hotărârea de refuz a eliberării autorizaţiei de mediator poate fi 

atacată în instanţa judecătorească competentă.  
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 Potrivit Actului de mediere şi de modificare a unor legi (Actul de mediere) nr.202/2012 Coll 

al Republicii Cehe –Act on Mediation and Change of Some Laws nr.202/2012 Coll
11

, Secţiunea 

15,Ministerul Justiţiei administrează Registrul mediatorilor autorizaţi.Din prevederile Secţiunii 15 şi 

Secţiunii 17 rezultă că în Registru trebuie să fie inclusă următoarea informaţie: 

 numele şi prenumele mediatorului; 

 adresele pentru expedierea documentelor pe teritoriul Republicii Cehe; 

 datele de contact, în special telefon, fax, email; 

 informaţiile despre studii; 

 limba în care este capabil să desfăşoare medierea; 

Informaţia din Registru este publică. Este interzisă publicarea informaţiei privind data 

naşterii mediatorului şi domiciliul mediatorului. 

Conform secţiunii 4 a Legii Ungariei LV din 2002 cu privire la mediere - Act LV of 2002 

on Mediation
12

,Ministerul Responsabil de Sistemul Judiciar trebuie să menţină registrul mediatorilor 

în care sunt incluse atât persoanele fizice, care îndeplinesc condiţiile de accedere în profesia de 

mediator, cât şi denumirea persoanelor juridice sau asociaţiilor de afaceri fără personalitate juridică 

în care sunt angajaţi mediatori. În conformitate cu secţiunea 8, în Registru va fi inclusă următoarea 

informaţie: 

 numele şi prenumele persoanei fizice; 

 numărul diplomei sau certificatului care atestă studiile sau calificările persoanei fizice, data 

emiterii şi gradul diplomei sau certificatului, durata experienţei profesionale în domeniul dat 

şi numărul de serie, data certificării formării profesionale pentru mediatori; 

 data înscrierii în registru şi numărul deciziei; 

 data începerii, suspendării şi încetării activităţii de mediere; 

 limba străină în care este capabil să desfăşoare medierea; 

 domeniul de experienţă al persoanei fizice; 

 adresa sediului profesional; 

 adresa persoanei juridice, indicată de persoana fizică în cadrul căreia aceasta desfăşoară 

activitate de mediere sau adresa la care persoana fizică desfăşoară activitatea de mediere în 

cazul în care aceasta diferă de adresa persoanei juridice; 

 datele de contact de la oficiul persoanei fizice, în special adresa poştală, numărul de telefon, 

fax, email; 

                                                           
11

http://www.cak.cz/assets/zakon-o-mediaci_aj.pdf, accesat la 5 iulie 2014. 
12

http://www.mediationeurope.net/eng/documents/lawinhungary.pdf, accesat la 21 iulie 2014 

http://www.cak.cz/assets/zakon-o-mediaci_aj.pdf
http://www.mediationeurope.net/eng/documents/lawinhungary.pdf
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 apartenenţa ca membru într-o asociaţie profesională, menţionându-se denumirea asociaţiei; 

 numărul licenţei mediatorului persoană fizică; 

 denumirea şi sediul persoanei juridice; 

 denumirea autorităţii care a înregistrat persoana juridică şi numărul de înregistrare; 

 adresa locului unde se desfăşoară activitatea de mediere în cazul în care acesta diferă de 

sediul social al persoanei juridice. 

Ministerul Responsabil de Sistemul Judiciar efectuează înscrierea persoanei în Registru după 

eliberarea licenţei, care confirmă că persoana dată este autorizată să desfăşoare activitate de 

mediator. 

Prin comparaţie, în Republica Moldova, potrivit Legii cu privire la mediere, art.17, Consiliul 

de mediere întocmeşte îşi actualizează periodic Tabelul mediatorilor.Tabelul mediatorilor şi 

modificările acestuia se aprobă de către ministrul justiţiei. Tabelul mediatorilor se plasează pe 

pagina web a Ministerului Justiţiei.  

În Tabelul mediatorilor este inserată următoarea informaţie:  

 numele şi prenumele mediatorului atestat;  

 sediul profesional;  

 domeniul medierii în care este specializat mediatorul;  

 limba în care mediatorul este capabil să desfăşoare medierea;  

 informaţia privind suspendarea calităţii de mediator;  

 altă informaţie relevantă.  

Tabelul mediatorilor se publică anual, cel târziu până la data de 25 decembrie, în Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, responsabil de publicare fiind Ministerul Justiţiei. 

 

 

SECŢIUNEA 3.CRITERIILE DE ACCEDERE ÎN PROFESIA DE MEDIATOR ÎN 

REPUBLICA MOLDOVA 

 

 În Republica Moldova, calitatea de mediator se dobândeşte în conformitate cu prevederile 

Legii Republicii Moldova nr.134-XVI din 14.06.2007, prin atestarea de către Ministerul Justiţiei a 

persoanelor care îndeplinesc condiţiile stabilite de Lege. 

 Activitatea de mediere poate fi desfăşurată atât ca activitate profesională, cât şi 

neprofesională. Această concluzie se deduce din prevederile art.13 al Legii Republicii Moldova 
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nr.134-XVI din 14.06.2007, potrivit căruia, poate fi mediator atât persoana atestată în condiţiile 

legii, cât şi orice altă persoană faţă de care legea menţionată înaintează două condiţii minime:  

 existenţa capacităţii depline de exerciţiu şi  

 lipsa antecedentelor penale. 

Persoanele care intenţionează să desfăşoare în mod profesionist activitatea de mediator sunt 

obligate să absolve cursurile de pregătire iniţială a mediatorilor şi să fie atestate de către Consiliul de 

mediere.  

Din prevederile Regulamentului privind atestarea mediatorilor,aprobat prin Hotărârea 

Consiliului de mediere Nr. 1 din 16 iunie 2008, deducem şi condiţia ca persoana care intenţionează 

să devină mediator trebuie să fie aptă din punct de vedere medical. Această condiţie rezultă din lista 

documentelor ce urmează a fi prezentate Consiliului de Mediere pentru ca persoana să fie admisă la 

atestare. 

Conform prevederilor Codului deontologic al mediatorului
13

, mediatorul trebuie să posede 

inter alia cunoştinţe esenţiale şi abilităţi în domeniul procedurii juridice. 

Este salutabil faptul, că în Proiectul Legii cu privire la mediere, art.7 au fost incluse 

suplimentar cerinţele ca persoana care doreşte să devină mediator să aibă studii superioare şi vârsta 

de 25 de ani. 

Pentru persoanele care au dobândit calitatea de mediator în străinătate, dar doresc să 

desfăşoare activitate profesionistă de mediator în Republica Moldova, Legea medierii recunoaşte 

aceste studii, absolvind persoanele respective de obligaţia de a trece cursurile de pregătire iniţială, 

dar este necesar de a fi supuse procedurii atestării. 

Medierea penală poate fi efectuată doar de mediatorii atestaţi. Este unicul domeniu în care 

Legea medierii impune această condiţie. Astfel, în art.32 intitulat „Generalităţi privind medierea în 

cauze penale”
14

, este stipulat expres, că la medierea în cauzele penale poate participa doar 

mediatorul atestat şi inclus în Tabelul mediatorilor. 

 

                                                           
13

 Anexa Nr. 4 la Hotărîrea Consiliului de mediere Nr. 1 din 16 iunie 2008. 

14
Alin (2). 
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Legea cu privire la mediere stabileşte unele incompatibilităţi ale mediatorului în procesul  

de mediere în cauzele penale. Astfel, potrivit prevederilor art.34, nu poate fi admis în calitate de 

mediator în cauzele penale:  

 ofiţerul de urmărire penală;  

 procurorul; 

 judecătorul; 

 avocatul uneia dintre părţi;  

 persoana incompatibilă în baza unor legi speciale. 

În opinia noastră condiţiile stabilite de Legea medierii pentru obţinerea calităţii de mediator 

sunt insuficiente, având în vedere atât importanţa mediatorului, cât şi a acţiunilor sale. Este 

inexplicabil faptul, că Legea medierii nu impune persoanelor care vor să devină mediator condiţia de 

a avea studii superioare şi să aibă o vechime în muncă de cel puţin tri ani sau cinci ani. 

 

SECŢIUNEA 4.  CRITERIILE DE ACCEDERE ÎN PROFESIA DE MEDIATOR ÎN 

ALTE STATE 

Potrivit Actului de mediere din Austria (Legea cu privire la mediere în materie civilă) din 6 

iunie 2003 - Austrian Mediation Act (Law on Mediation in Civil Law Matters), art.9, la înscrierea în 

lista mediatorilor are dreptul persoana care dovedeşte că: 

 a împlinit vârsta de 28 ani; 

 este calificată profesional.În accepţiunea Actului de mediere, art.10, se consideră 

calificată profesional persoana care, în baza instruirii adecvate, posedă cunoştinţe şi 

abilităţi de mediere şi, de asemenea, este familiarizat cu principiile de bază juridice şi 

psihosociale ale medierii; 

 este de încredere. Din prevederile art.11 al legii rezultă necesitatea prezentării unui cazier 

judiciar, care este eliberat cu cel mult trei luni înainte de data prezentării şi care confirmă 

faptul că nu a existat nici o condamnare, care ar putea provoca îndoieli în privinţa 

încrederii în persoana mediatorului. 

 a încheiat o poliţă de asigurare profesională. Potrivit art.19, alin.(1), suma minimă de 

asigurare pentru fiecare caz asigurat trebuie să fie de 400.000 EURO. 



17 
 

Înscrierea în lista mediatorilor este valabilă pentru o perioadă de cinci ani şi poate fi 

renegociată pe un termen de zece ani, dacă mediatorul înregistrat confirmă minimum 50 ore de 

formare continuă în termen de cinci ani
15

. 

Codul de procedură civilă francez
16

, în art.135-5, dispune că persoana fizică ce asigură 

serviciul de mediere trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe: 

 să nu fi făcut obiectul unei condamnări; 

 să nu fi fost autorul unor fapte care contravin onoarei, probităţii şi bunelor moravuri pentru 

care i-au fost aplicate sancţiuni disciplinare sau administartive; 

 să aibă calificarea necesară în raport cu natura litigiului; 

 să facă dovada, în funcţie de caz, a unei formări sau a unei experienţe adaptată la practica 

medierii; 

 să prezinte garanţiile de independenţă necesare exercitării medierii. 

În Belgia, Comisia Federală pentru Mediere reglementează profesia de mediator şi deţine 

evidenţe actualizate ale mediatorilor autorizaţi. Însă formarea propriu-zisă este asigurată de către 

sectorul privat. 

Codul judiciar belgian, în art.1726, alin.(1), stabileşte condiţiile formale pentru dobândirea 

calităţii de mediator, dispunândcă pot deveni mediatori persoanele care îndeplinesc cel puţin 

următoarele condiţii: 

 să aibă calificarea cerută de natura litigiului; 

 să facă dovada, în funcţie de caz, a unei formări sau a unei experienţe adaptată la practica 

medierii; 

 să prezinte garanţiile de independenţă şi imparţialitate, necesare exercitării medierii; 

 să nu fi fost autorul vreunei condamnări înscrise în cazierul judiciar şi incompatibilă cu 

profesia de mediator; 

                                                           
15

 Giuseppe de Palo. Mary B. Trevor. EU Mediation. Law and Practice. Oxford University Press 2012, p.15. 
16

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716, accesat la 3 iunie 2014. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716
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 să nu-i fi fost aplicate sancţiuni disciplinare sau administrative, incompatibile cu exercitarea 

profesiei de mediator. 

Potrivit Legii României nr. 192 din 16 mai 2006 privind medierea şi organizarea profesiei de 

mediator, art.7, poate deveni mediator persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:  

 are capacitate deplină de exerciţiu; 

 are studii superioare; 

 are o vechime în muncă de cel puţin 3 ani; 

 este aptă, din punct de vedere medical, pentru exercitarea acestei activităţi; 

 se bucură de o bună reputaţie şi nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei 

infracţiuni de natură să aducă atingere prestigiului profesiei; 

 a absolvit cursurile pentru formarea mediatorilor, în condiţiile legii, sau un program 

postuniversitar de nivel master în domeniu, acreditate conform legii şi avizate de Consiliul 

de mediere; 

 a fost autorizată ca mediator, în condiţiile legii. 

Legea Federaţiei Ruse cu privire la procedura alternativă de soluţionare a conflictelor cu 

participarea unui terţ (procedura medierii) nr.193-ФЗ din 27.07.2010 - Федеральный закон 

Российской Федерации от 27 июля 2010 г. N 193-ФЗ Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации) -face distincţie între 

persoanele care doresc să desfăşoare activitate profesională de mediere şi activitate de mediere pe 

bază neprofesională.  

Astfel, conform art.16, desfăşurarea activităţii profesionale de mediator poate fi efectuată de 

către persoanele, care îndeplinesc următoarele condiţii: 

 au atins vârsta de 25 ani; 

 au capacitate deplină de exerciţiu; 

 nu au antecedente penale; 

 au studii superioare profesionale şi  
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 au absolvit cursurile de formare a mediatorilor, aprobate în conformitate cu procedura 

stabilită de Guvernul Federaţiei Ruse. 

Potrivit art.15, pot desfăşura activitate de mediere pe bază neprofesională persoanele care 

întrunesc următoarele cerinţe:  

 auvârsta de 18 ani; 

 au capacitate deplină de exerciţiu şi  

 nu au antecedente penale. 

Potrivit Legii medierii în materie civilă nr.6235 a Turciei din 7.06.2012, art.20, alin.(2) – 

Law on mediation in civil disputes
17

, poate fi înregistrată în registrul mediatorilor persoana care 

întruneşte următoarele cerinţe: 

 este cetăţean turc; 

 este absolvent al facultăţii de drept; 

 are o experienţă de minimum cinci ani în profesie; 

 are capacitate deplină de exerciţiu; 

 nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni intenţionate; 

 a absolvit cursurile pentru formarea mediatorilor; 

 a promovat examenul scris şi practic, organizat de Ministerul Justiţiei. 

Legea Spaniei 5/2012 din 6 iulie 2012 cu privire la mediere în materie civilă şi comercială - 

Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles
18

, art.11,prevede că pot fi 

mediatoripersoanele fizice care îndeplinesc următoarele cerinţe: 

 sunt în exercitarea deplină a drepturilor lor civile; 

 legea nu le interzice să fie mediatori; 

 să deţină o diplomă universitară oficială sau de formare profesională superioară specifică 

pentru a practica medierea, care urmează să fie obţinută prin efectuarea unui sau mai multor 

cursuri predate la instituţii acreditate în mod corespunzător; 

 să deţină o asigurare de răsundere profesională sau o garanţie echivalentă. 

                                                           
17

 Publicată în Official Gazzette No: 28331 
18

http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/07/pdfs/BOE-A-2012-9112.pdf 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/07/pdfs/BOE-A-2012-9112.pdf
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În Germania, Legea privind medierea din 21.07.2012 - Mediation Act of 21 July 2012
19

 este 

primul act legislativ care reglementează serviciile de mediere în mod formal în Germania. Nu există 

dispoziţii legale care să definească profilul profesional al unui mediator. De asemenea, accesul la 

profesie nu este reglementat. Potrivit secţiunii 5 a Legii privind medierea din 21.07.2012, mediatorii 

înşişi trebuie să se asigure că deţin cunoştinţele şi experienţa necesare, prin formare adecvată şi 

cursuri de perfecţionare continuă, pentru a îndruma părţile în mod corespunzător pe parcursul 

procesului de mediere.  

Legea privind medierea din 21.07.2012 nu impune o vârstă minimă pentru a deveni mediator 

şi nici cerinţa ca un mediator să aibă studii superioare. Totuşi, potrivit Secţiunii 6 a legii, Ministerul 

Federal al Justiţiei este abilitat să elaboreze reglementări prin care să introducă criterii suplimentare 

privind formarea iniţială şi formarea continuă pentru mediatorii atestaţi. În acest caz, persoanele care 

au urmat un tip de formare care corespunde cerinţelor unor astfel de reglementări ar avea dreptul să 

utilizeze titlul de „mediator autorizat”. 

Conform art.5 al Legii LV din 2002 cu privire la mediere
20

- Act LV of 2002on Mediation, în 

Ungaria poate deveni mediator persoana fizică, care îndeplineşte următoarele condiţii: 

 deţine o diplomă de studii superioare şi are experienţă în domeniul în care deţine diploma de 

cel puţin cinci ani din data emiterii diplomei; 

 prezintădovada că a absolvit un curs de formare profesională acreditat de către Ministerul 

Justiţiei; 

 nu are antecedente penale şi nu a fost reţinut prin hotărâre judecătorească pe perioada 

practicării activităţii de mediere; 

 are capacitate deplină de exerciţiu. 

În Italia, Decretul legislativ nr. 28/2010
21

privind actualizarea art.60 al Legii nr.69 din 18 

iunie 2009
22

 - Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 “Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 

giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e 

commerciali”,prevede că persoanele care doresc să exercite profesia de mediator trebuie: 

 să deţină o licenţă sau diplomă cel puţin echivalentă cu o diplomă universitară corespunzând 

unei perioade de trei ani de studii, sau să fie membru al unei asociaţii sau organizaţii 

profesionale;  

                                                           
19

 Publicată în Federal Law Gazette I, p. 1577. 
20

http://www.mediationeurope.net/eng/documents/lawinhungary.pdf, accesat la 21 iulie 2014 
21

http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/10028dl.htm, accesat la 10 iulie 2014. 
22

http://www.parlamento.it/parlam/leggi/09069l.htm, accesat la 10 iulie 2014. 

http://www.mediationeurope.net/eng/documents/lawinhungary.pdf
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/10028dl.htm
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/09069l.htm
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 să fi urmat cursuri de perfecţionare de cel puţin doi ani cu furnizorii de formare acreditaţi de 

Ministerul Justiţiei, iar pe parcursul celor doi ani de recalificare trebuie să fi luat parte, ca 

stagiari asistaţi, la cel puţin douăzeci de cazuri de mediere.Furnizorii de formare profesională 

care emit certificate prin care atestă că mediatorii au absolvit cursuri de formare, sunt 

organizaţii publice sau private acreditate de către Ministerul Justiţiei.  

În Luxemburg, Legea cu privire la medierea în materie civilă şi comercială din 24 februarie 

2012 – Loi du 24 février 2012 relative à la médiation en matière civile et commerciale
23

- a instituit 

un cadru legislativ naţional pentru medierea în materie civilă şi comercială sub forma unui nou titlu 

în Codul de procedură civilă. Prin această lege, Luxemburg a transpus Directiva 2008/52/CE a 

Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind anumite aspecte ale medierii în 

materie civilă şi comercială, preluând principiile enumerate în aceasta cu privire la litigiile 

transfrontaliere şi în cazul litigiilor naţionale.Legea este completată de Regulamentul Marelui Ducat 

din 25 iunie 2012 de stabilire a procedurii de autorizare pentru funcţiile de mediator judiciar şi 

familial autorizat, a formării de specialitate necesare în domeniul medierii şi a organizării reuniunii 

gratuite de informare - Règlement grand-ducal du 25 juin 2012 fixant la procédure d'agrément aux 

fonctions de médiateur judiciaire etfamilial, le programme de la formation spécifique en médiation 

et la tenue d'une réunion d'information gratuite
24

. Potrivit art. 1251-3,alin. (2) din Codul de 

procedură civilă
25

şi Regulamentului Marelui Ducat din 25 iunie 2012, persoana fizică, care doreşte 

să fie autorizată ca mediator, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii cumulative: 

 să prezinte garanţii de onorabilitate, competenţă, formare, independenţă şi imparţialitate; 

 să prezinte un certificat de cazier judiciar luxemburghez sau un document similar eliberat de 

autorităţile competente din ţara de reşedinţă în care solicitantul a locuit în ultimii cinci ani; 

 persoana trebuie să se bucure de exercitarea drepturilor civile şi de exercitarea drepturilor 

politice; 

 persoana trebuie să fi urmat o formare de specialitate în domeniul medierii, atestată: 

- fie printr-o diplomă de master în domeniul medierii eliberată de Universitatea din 

Luxemburg sau de către o universitate, o instituţie de învățământ superior sau o altă 

instituţie care oferă acelaşi nivel de formare, desemnată în conformitate cu actele cu 

putere de lege şi actele administrative ale unui stat membru al Uniunii Europene; 

                                                           
23

http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2012/0037/a037.pdf, accesat la 6 iunie 2014 
24

http://www.legilux.public.lu/rgl/2012/A/1700/A.pdf , accesat la 21 iulie 2014. 
25

http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/codes/nouveau_code_procedure_civile/P2_L3_arbitrages.pdf 

accesat la 21 iulie 2014. 

http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2012/0037/a037.pdf
http://www.legilux.public.lu/rgl/2012/A/1700/A.pdf
http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/codes/nouveau_code_procedure_civile/P2_L3_arbitrages.pdf
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- fie printr-o experienţă profesională de trei ani la care se adaugă o „formare de specialitate 

în domeniul medierii”, astfel cum a fost stabilită prin articolul 2 din Regulamentul 

Marelui Ducat din 25 iunie 2012; 

- fie printr-o formare în domeniul medierii recunoscută într-un stat membru al Uniunii 

Europene. 

În Luxemburg, autoritatea abilitată cu autorizarea mediatorilor este Ministerul 

Justiţiei.Potrivit Legii din 6 mai 1999 în materie de mediere penală şi de modificare a unor dispoziţii 

- Loi du 6 mai 1999 relative à la médiation pénale et portant modification de différentes 

dispositionsşi Regulamentul Marelui Ducat din 31 mai 1999 - Règlement grand-ducal du 31 mai 

1999 fixant les critères et la procedure d’adréation aux fonctions de médiateur, la procedure de 

mediation pénale et le mode de rémunération desmédiateurs
26

, procurorul general este în drept să 

decidă, înainte de a se pronunţa cu privire la trimiterea în judecată, dacă să recurgă la mediere în 

cazul în care consideră că o asemenea măsură ar putea să asigure repararea daunelor provocate 

victimei sau să pună capăt tulburărilor determinate de infracţiune sau, de asemenea, să contribuie la 

reclasarea autorului infracţiunii. În cazul în care procurorul general decide să recurgă la medierea în 

materie penală, acesta poate desemna orice persoană autorizată ca mediator. Ţinem să menţionăm, 

că în conformitate cu reglementările sus-menţionate, persoana care doreşte să fie autorizată ca 

mediator în materie penală, prezintă o cerere în acest sens ministrului justiţiei care va autoriza 

persoana doar după ce solicită avizul procurorului general. 

În Cehia, potrivit Actului privind medierea şi de modificare a unor legi nr.202 din 2012–Act 

on Mediation and Change of Some Laws (Mediation Act) Nr.202/2012
27

, Secţiunea 16, Ministerul 

Justiţiei poate include în Registrul Mediatorilor persoana fizică, care întruneşte următoarele cerinţe: 

 este competentă să încheie acte juridice; 

 nu are antecedente penale; 

 are studii universitare la nivel de masterat, absolvite în Republica Cehă sau studii 

universitare similare într-o ţară, care conform prevederilor convenţiilor internaţionale la care 

Republica Cehă este parte, este obligatoriu să fie recunoscute; 

 a susţinut examenul pentru admiterea în profesia de mediator sau calificarea sa a fost 

recunoscută în baza altor prevederi legale – de exemplu Actul nr.18/2004 privind 

recunoaşterea calificărilor profesionale ale statelor membre ale Uniunii Europene şi a unor 

alte state şi de modificare a unor legi (Actul de recunoaştere a calificărilor profesionale). 
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http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/1999/0067/a067.pdf, accesat la 21 iulie 2014. 
27

http://www.cak.cz/assets/zakon-o-mediaci_aj.pdf, accesat la 21 iulie 2014. 

http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/1999/0067/a067.pdf
http://www.cak.cz/assets/zakon-o-mediaci_aj.pdf
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Examenul profesional urmează să fie susţinut în faţa unei comisii desemnate de Ministerul 

Justiţiei. 

Pentru mediatorii desemnaţi de Curţilede Apel din Maryland, Regulile pentru soluţionarea 

alternativă a disputelor în vigoare din 1 ianuarie 2014 –Maryland Rules ADR
28

, Regula 17-205, 

impun respectarea următoarelor cerinţe:  

 a atins vârsta de 21 de ani, dacă părţile nu au stabilit altfel; 

 a finalizat cel puţin 40 ore de formare iniţială în condiţiile stabilite; 

 cunoaşte regulile, statutul şi practicile care guvernează medierea în cadrul curţii; 

 a mediat sau co-mediat cel puţin 2 cauze civile; 

 respectă standardele de mediere adoptate de Curţile de apel din Maryland; 

 completează în fiecare an calendaristic patru ore de formare continuă în domeniul medierii; 

 respectă toate standardele de mediere adoptate de Curţile de apel din Maryland; 

 participă la monitorizarea periodică a medierii ordonată de instanţă, de către mediatorii 

calificaţi, desemnaţi de către un judecător; 

 respectă procedurile şi cerinţele înaintate de Curte privind diligenţa, asigurarea calităţii, 

bunăvoinţa de a accepta, la solicitarea Curţii, a unui număr rezonabil de cazuri la un cost 

redus sau pro bono. 

În statul Texas S.U.A., nu se solicită certificarea sau licenţierea mediatorilor. Mediatorii 

numiţi de curte trebuie să îndeplinească cerinţele secţiunii 154.052 aCodului de practică civilă şi 

căile de atac -Civil Practice and Remedies Code
29

.Potrivt reglementării, persoana trebuie să deţină 

minimum 40 de ore de instruire auditoriale în tehnici de soluţionare a litigiului, realizate de un 

sistem alternativ de soluţionare a disputelor sau de o altă organizaţie de soluţionare a litigiilor, 

aprobată de curtea care desemnează mediatorul. Sunt necesare cerinţe suplimentare pentru 

mediatorii implicaţi în soluţionarea disputelor în domeniul relaţiilor părinţi-copii şi anume trebuie să 

dispună de 24 de ore de formare în domeniile dinamica familiei, dezvoltarea copilului şi dreptul 

familiei. Totuşi, Codul de practică civilă şi căile de atac a statului Texas permite curţii, în 

circumstanţe adecvate, să desemneze persoane, care nu întrunesc cerinţele susmenţionate, 

întemeindu-şi numirea pe formarea juridică sau altă formare profesională ori pe experienţa în 

domeniul soluţionării disputelor.  
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http://www.courts.state.md.us/macro/reports/marylandadrrulestitle17and9205eff20140101.pdf, accesat la 21 iulie 

2014. 
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http://www.statutes.legis.state.tx.us/Docs/SDocs/CIVILPRACTICEANDREMEDIESCODE.pdf, accesat la 10 iulie 

2014. 

http://www.courts.state.md.us/macro/reports/marylandadrrulestitle17and9205eff20140101.pdf
http://www.statutes.legis.state.tx.us/Docs/SDocs/CIVILPRACTICEANDREMEDIESCODE.pdf
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Potrivit Standardelor Model de calificare a mediatorilor incluşi în programul de mediere a 

Curţii pentru cauzele civile generale din statul California, SUA - Model Qualification Standards for 

Mediators in Court-Connected Mediation Programs for General Civil Cases
30

, Standardul 2, pentru 

a fi inclusă în lista mediatorilor, persoana trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe: 

 are o diplomă de absolvire a liceului şi cel puţin patru ani experienţă de muncă ulterioară de 

la absolvire sau experienţă de voluntariat ori patru ani cursuri la colegiu; 

 a finalizat un curs privind sistemul judiciar şi litigii civile care include subiectele solicitate 

de instanţă. Persoanele care au o diplomă de jurist, sau sunt licenţiate pentru a practica 

dreptul în orice stat sau deţin un certificat echivalent sunt scutite de finalizarea acestor 

cursuri; 

 a urmat cursuri de mediere de patruzeci ore în ultimii doi ani sau au urmat patruzeciore de 

cursuri de mediere în orice timp, completate cu şapte ore de formare continuă sau cursuri de 

mediere avansată în ultimii doi ani; 

 după finalizarea cursurilor de mediere de patruzeciore, a mediat cel puţin două cazuri cu o 

durată de cel puţin două ore supravegheate şi evaluate de către un mediator mentor şi a 

mediat sau co-mediat cel puţin patru medieri suplimentare cu o durată de cel puţin două ore 

în ultimii doi ani; 

 a finalizat un curs sponsorizat de curte cu privire la programul său de mediere; 

 să prezinte referinţe sau alte forme de evaluare de la cel puţin trei persoane care au participat 

la medierea sau co-medierea condusă de solicitant; 

 să informeze curtea în cazul în care: 

- i-a fost aplicată o sancţiune publică de către orice instituţie publică sau instituţie de 

acordare a licenţelor profesionale; 

- a demisionat din calitatea de membru al unui barou de stat sau al unei organizaţii 

profesionale de acordare a licenţelor în cursul unor acuzaţii disciplinare sau penale; 

- este în curs o acuzaţie de infracţiune împotriva sa; 
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http://www.courts.ca.gov/documents/spr09-01.pdf, accesat la 5 iulie 2014.  

http://www.courts.ca.gov/documents/spr09-01.pdf
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- a fost condamnată pentru o infracţiune sau un delict care implică un comportament care 

contravine standardelor justiţiei, onoarei sau bunelor moravuri; 

- a existat o hotărâre judecătorească împotriva ei în orice acţiune civilă pentru o fraudă 

reală sau daune punitive. 

Regulile de procedură administrativă a Curţii Supreme a statului Kentucky–Amendment to 

the Rules of Administrative Procedure AP Part XII. Mediation Guidelines for Court Justice 

Mediators
31

 stabilesc standardele minime pe care trebuie să le îndeplineascămediatorii care practică 

medierea în curţile din Kentucky. Astfel, potrivit Secţiunii 2, mediatorul care intenţionează să ofere 

servicii de mediere în domeniul civil, trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe minime de 

educaţie şi experienţă: 

 patruzeci ore de formare la un furnizor de formare profesională a mediatorilor în domeniul 

abilităţilor de comunicare,teoria şi practica soluţionării conflictelor,teoria, practica şi 

tehnicile medierii,procesul în instanţa de judecată; 

 cincisprezece ore experienţă cu părţile implicate în litigii reale, reprezentând cel puţin trei 

cazuri în care este mediator participant sub îndrumarea unui mediator, calificat în 

conformitate cu aceste Reguli sau la un centru de formare în mediere; 

Mediatorul care intenţionează să ofere servicii de mediere în domeniul familiei, trebuie să 

îndeplinească următoarele cerinţe minime de educaţie şi experienţă:  

 patruzeci ore de formare la un furnizor de formare profesională a mediatorilor, inclusiv 

medierea conflictelor, procesul de mediere, abilităţi de comunicare,aspecte psihologice ale 

divorţului asupra familiei,violenţa demestică, abuzul de substanţe, probleme financiare şi de 

proprietate, paternitate, dreptul familiei, procedura în instanţă în domeniul familiei; 

 cincisprezece ore experienţă cu părţile implicate în litigii de familie, reprezentând cel puţin 

trei cazuri în care este mediator participant sub îndrumarea unui mediator în domeniul 

familiei, calificat în conformitate cu aceste Reguli sau la un centru de formare în mediere. 

                                                           
31

http://apps.courts.ky.gov/Supreme/Rules/dtSearch.html, accesat la 1 iulie 2014.  

http://apps.courts.ky.gov/Supreme/Rules/dtSearch.html
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Recomandarea nr.99 (19) Privind medierea în materie penală, adoptată de Comitetul 

Miniştrilor în 15 sept.1999
32

, la a 679-a reuniune a delegaţilor miniştrilor, referindu-se la calificarea 

mediatorilor, în secţiunea V2, prevede următoarele: 

 Mediatorii ar trebui să fie recrutaţi din toate sectoarele societăţii şi să posede în general o 

bună înţelegere a culturilor şi comunităţilor locale.  

 Mediatorii ar trebui să fie capabili să facă dovada unei judecaţi sănătoase şi a unor calităţi 

interpersonale necesare exerciţiului funcţiei lor.  

 Mediatorii ar trebui să primească o formare iniţială înainte de a fi numiţi în funcţie, precum 

şi o formare continuă pe parcursul activităţii lor. Formarea lor ar trebui să privească 

asigurarea unui nivel de competenţă ridicat, ţinând cont de aptitudinile de a soluţiona 

conflictele, de exigenţele specifice pe care le implică munca cu victimele şi infractorii, de 

cunoştinţele de bază ale sistemului judiciar penal. 

În Japonia, potrivit Legii privind Promovarea Utilizării Procedurilor ADR din din 1 

noiembrie 2004 – The Law Concerning Promotion of Use of Alternative Dispute Resolution ADR
33

 - 

art.5, persoanele care prestează servicii private de soluţionare a litigiilor în mod regulat (inclusiv 

entităţi fără personalitate juridică pentru care este desemnat un reprezentant sau un administrator), 

pot obţine certificarea de la Ministerul Justiţiei. Potrivit art.8, pentru obţinerea certificării, la 

Ministerul Justiţiei se depune cererea în care este menţionat numele şi adresa solicitantului,sediul 

biroului unde vor fi prestate serviciile de soluţionare a litigiilor, precum şi altă informaţie stabilită de 

Ministerul Justiţiei. La cerere se vor anexa următoarele documente: 

 actul constitutiv sau alte acte care stau la baza înregistrării persoanei juridice; 

 documentele care menţionează conţinutul şi modalitatea de furnizare a serviciilor private de 

soluţionare a litigiilor; 

 rapoarte de afaceri sau planuri de afaceri cu privire la serviciile private de soluţionare a 

litigiilor; 

 lista de inventar a solicitantului, bilanţul, venituri şi cheltuieli, declaraţii de profit şi pierderi 

şi alte documente pentru a verifica dacă solicitantul dispune de baza financiară necesară 

pentru prestarea serviciilor private de soluţionare a litigiilor; 

 alte documente, la solicitarea Ministerului Justiţiei. 

Legea privind Promovarea Utilizării Procedurilor ADR din din 1 noiembrie 2004 

reglementează procedurile ADR în general, iar procedurile de mediere care se derulează pe lângă 
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https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1408167&Site=CM, accesat la 10 iulie 2014 
33

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/hourei/data/AOP.pdf, accesat la 4 august 2014 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1408167&Site=CM
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/hourei/data/AOP.pdf
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instanţele judecătoreşti sunt reglementate prin Legea civilă privind concilierea din anul 1951 – Civil 

Conciliation Act
34

. 

Potrivit art. 23-2 al Legii civile privind concilierea din anul 1951, un mediator în materie 

civilă de mediere care se desfăşoară pe lângă instanţele judecătoreşti, este numit în funcţie de către 

Curtea Supremă de Justiţie din rândul avocaţilor cu o experienţă de cel puţin cinci ani. Mediatorul se 

desemnează pentru o perioadă de doi ani, cu posibilitatea numirii pentru un nou termen. 

Ţinem să menţionăm, că în Japonia conceptul de conciliere este conturat de două concepţii 

complementare
35

. Prima dintre acestea este wakai (wa– armonie, kai – găsirea unei soluţii), care se 

referă la soluţionarea amiabilă şi la medierea judiciară. Cea dea doua instituţie este reprezentată de 

chotei (cho – a examina, tei – final), care constituie o procedură care implică prezenţa unui terţ 

neutru care ajută părţile să-şi rezolve litigiul într-un termen scurt, ţinând cont de prevederile legale şi 

putând să le sugereze părţilor soluţii posibile. 

Chotei poate avea caracter judiciar, cât şi extrajudiciar
36

. În acest caz, mediatorul este, de 

regulă o rudă, un prieten sau o persoană care este cunoscută şi respectată de către părţile în litigiu.  

Un alt mecanism utilizat în Japoniaeste madougushi, care este furnizat de către marile 

întreprinderi şi presupune că fiecare parte are dreptul să numească o persoană care să se asigure că 

sunt depuse eforturi pentru a se evita litigiul.  
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http://www.japaneselawtranslation.go.jp accesat la 4 august 2014. 
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Erik Ficks. Models of General Court-Connected Conciliation and Mediationfor Commercial Disputesin Sweden, 

Australia and Japan, http://sydney.edu.au/law/anjel/documents/ZJapanR/ZJapanR25/ZJapanR25_09_Ficks.pdf, accesat 

la 4 august 2014. 
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 Noboru Koyama. Ichiro Kitamura. La conciliation en matiere civile et commerciale au Japon.Etudes de droit 

japonais. Paris, Societe de legislation compare, 1989, p.255.   

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/
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CAPITOLUL III. FORMAREA INIŢIALĂ A MEDIATORILOR 

 

 SECŢIUNEA 1. CERINŢE STABILUTE FAŢĂ DE FORMATORII CARE 

ORGANIZEAZĂ PREGĂTIREA INIŢIALĂ 

 

De regulă, instituţiile care organizează pregătirea iniţială a mediatorilor sunt înregistrate la 

instituţiile abilitate cu dreptul de a autoriza activitatea de mediator şi anume: Ministerul Justiţiei, 

curţile de justiţie sau consiliul de mediere.  

De exemplu, în accepţiunea Actului de mediere din Austria (Legea cu privire la mediere în 

materie civilă) din 6 iunie 2003, art.10, formarea trebuie să fie finalizată la cursuri de formare şi 

ateliere de lucru, organizate de acele instituţii, inclusiv universităţi, înregistrate de Ministerul 

Federal de Justiţie în lista instituţiilor de formare profesională pentru mediere în materie civilă.  

În Republica Moldova, cursurile de pregătire iniţială şi continuă a mediatorilor pot fi 

organizate de către instituţiile de învăţământ superior şi Institutul Naţional al Justiţiei. Absolvenţii 

cursurilor obţin atestate de confirmare a frecventării şi absolvirii cursurilor de instruire iniţială 

pentru mediatori.  

Potrivit pct.4.1. al Hotărârii nr.3, aprobată de Consiliul de mediere la 07.06.2013cu privire la 

aprobarea Standardelor şi programului-cadrupentru pregătirea iniţială a mediatorilor
37

 - (în 

continuare Hotărârea nr.3 din 07.06.2013), programul de instruire este realizat de către formatori 

responsabili care trebuie să întrunească cumulativ următoarele cerinţe de calificare: 

 să aibă studii superioare şi experienţă practică de cel puţin 2 ani; 

 să aibă calitatea de mediator sau experienţă în formarea mediatorilor, sau studii 

postuniversitare în mediere.  

Standardul de formare a mediatorului, aprobat de Consiliul de mediere din România, prin 

Hotărârea nr.12 din 7 septembrie 2007, în art.3 limitează desfăşurarea activităţii formatorului în 

mediere doar în cadrul unui singur furnizor de formare acreditat de Consiliul de mediere. Prevederea 

dată se referă atât la formatorii pentru formarea iniţială, cât şi la formatorii pentru formarea 

continuă.  

Furnizorul de formare în domeniul medierii poate fi autorizat de Consiliul de mediere din 

România,dacă îndeplineşte următoarele condiţii cumulative:  
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 Publicată în Monitorul Oficial nr.152-158/1108 din 19.07.2013. 
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 face dovada unui contract de colaborare cu minimum un formator principal, autorizat de 

Consiliul de mediere, cu o vechime în formare în domeniul medierii de cel puţin 5 ani;  

 face dovada unui contract de colaborare cu un examinator înscris în Tabloul examinatorilor 

şi evaluatorilor acreditaţi de Consiliul de mediere, care asigură funcţia de examinator intern 

în comisiile de examinare ale furnizorului de formare respectiv;  

 formatorul principal a elaborat singur sau în colaborare un manual/suport de curs avizat şi 

autorizat de Consiliul de mediere. 

În accepţiunea Standardului de formare a mediatorului, aprobat de Consiliul de mediere din 

România, prin Hotărârea nr.12 din 7 septembrie 2007, art.43 şi art.44, formatorii în domeniul 

medierii pot fi acreditaţi ca formator debutant şi formator principal. Astfel, poate fi acreditată ca 

formator în domeniul medierii cu menţiunea formator debutant persoana care îndeplineşte cumulativ 

următoarele condiţii:  

 este mediator autorizat în condiţiile Legii, îşi exercită profesia în una dintre formele 

prevăzute de Lege, este înscrisă în Tabloul mediatorilor şi nu este înregistrată cu nicio cauză 

de suspendare;  

 are experienţă în domeniul medierii de minimum 3 ani de la data începerii activităţii practice, 

conform datelor înscrise în Tabloul mediatorilor;  

 a acţionat ca mediator în minimum 25 de cazuri, dovedite prin depunerea copiei registrului 

propriu în care ţine evidenţa contractelor de mediere în care a acţionat ca mediator, 

certificată de mediator prin semnătură pentru conformitate cu originalul;  

 are pregătire în domeniul formării adulţilor, conform legislaţiei în vigoare. 

Pentru a fi înregistrată ca formator principal, persoana care solicită înregistrarea trebuie să 

facă dovada îndepliniriicumulative a următoarelor cerinţe suplimentare faţă de cele menţionate 

pentru formatorul debutant:  

 a avut atribuţii de elaborare pentru cel puţin un program de formare de mediatori, autorizat 

de Consiliul de mediere ; 

 a participat la elaborarea a cel puţin unui manual/suport de curs pentru formarea mediatorilor 

al unui furnizor de formare autorizat de Consiliul de mediere; 

 a participat ca formator în cel puţin trei cursuri complete de formare a mediatorilor;  

 are minimum 240 de ore de activitate ca formator în cursuri de formare a mediatorilor;  

 are minimum 40 de ore de pregătire în domeniul conflictelor, suplimentar faţă de pregătirea 

ca formator debutant;  
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 a format în cadrul cursurilor de formare a mediatorilor minimum 60 de persoane. 

Acreditarea ca formator, examinator sau expert evaluator se face pentru o perioadă de 4 ani 

de la data adoptării hotărârii privind aprobarea cererii. În vederea acreditării şi înregistrării în 

Tabloul formatorilor în domeniul medierii sau în Tabloul examinatorilor şi evaluatorilor, persoanele 

interesate vor depune la Consiliul de mediere o cerere la care sunt ataşate documentele doveditoare 

pentru îndeplinirea condiţiilor prevăzute de standard.  Acreditarea ca formator, examinator sau 

expert evaluator se face pentru o perioadă de patru ani de la data adoptării hotărârii privind 

aprobarea cererii.  

Formatorii acreditaţi de Consiliul de mediere sunt înscrişi în Tabloul formatorilor în 

domeniul medierii cu menţiunea formator debutant sau formator principal. Examinatorii şi experţii 

evaluatori acreditaţi de Consiliul de mediere sunt înscrişi în Tabloul examinatorilor şi evaluatorilor.  

Tablourile se întocmesc de Consiliul de mediere şi se actualizează ori de câte ori apar modificări. 

 Standardele de formare a mediatorilor, aprobate de Ministerul Justiţiei al Poloniei – 

Standards for Mediator’s Training
38

, în Standardul V stabilesc următoarele cerinţe pentru formatori:  

 are o diplomă de master sau o diplomă echivalentă; 

 are o experienţă de doi ani în domeniul medierii; 

 posedă cunoştinţe despre profesia de mediator şi respectă standardele etice stabilite pentru 

mediatori; 

 cunoaşte prevederile legislaţiei în domeniul medierii; 

 cunoaşte standardele de mediere şi respectă aceste standarde.  

 Pentru instituţiile care organizează formarea mediatorilor sunt înaintate următoarele cerinţe: 

 pregătirea programului de formare detaliat (minimum 40 de ore) împreună cu costurile de 

formare şi taxa de participare; 

 furnizarea testelor, care cuprind subiectele discutate în timpul programului de formare; 

 eliberarea certificatelor, care confirmă subiectele studiate în cadrul programului de formare, 

numărul orelor de clasă, denumirea instituţiei care organizează cursul de formare şi numele 

formatorilor. 
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http://ms.gov.pl/en/mediation/adr-civic-council/standards-for-mediators-training/, accesat la 2 iulie 2014. 
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SECŢIUNEA 2. PROGRAMUL DE INSTRUIRE INIŢIALĂ. 

 

Legea germană privind medierea din 21.07.2012 prevede că formarea iniţială trebuie să 

cuprindă: 

 cunoştinţe despre principiile fundamentale ale medierii şi procesul de mediere; 

 tehnici de negociere şi comunicare; 

 cunoştinţe despre legislaţia care reglementează medierea şi rolul acesteia în mediere; 

 exerciţii practice, jocuri de rol şi supravegherea. 

Potrivit Codul judiciar belgian, art.1726, alin.(1), programul de formare iniţială cuprinde un 

trunchi comun de şaizeci de ore, alcătuit din cel puţin douăzeci şi cinci de ore de formare teoretică şi 

cel puţindouăzeci şi cincide ore de formare practică.Trunchiul comun cuprinde: 

 principiile generale ale medierii (etică/filozofie); 

 studiul diferitelor mijloace alternative de soluţionare a litigiilor; 

 legea aplicabilă; 

 aspecte de sociologie, psihologie şi procesul de mediere.  

Exerciţiile practice vizează materia din programă şi dezvoltă, prin jocuri de rol, aptitudinea 

de a negocia şi de a comunica. Suplimentar, există programe specifice pentru fiecare tip de mediere 

(cel puţin treizeci de ore, împărţite liber în ore de formare teoretică şi practică).Există programe 

specifice pentru medierea în materie de dreptul familiei, drept civil şi drept comercial. Atât formarea 

iniţială, cât şi formarea continuă trebuie să fie efectuată la instituţiile de formare ale mediatorilor 

agreate de Comisia Federală pentru Mediere. 

Legea Spaniei 5/2012 din 6 iulie 2012 cu privire la mediere în materie civilă şi comercială, în 

art.12 dispune, că Ministerul Justiţiei şi Autorităţile publice competente,în colaborare cu instituţiile 

de mediere,susţin şi solicită o instruire iniţială şi continuă adecvată a mediatorilor. 

Legislaţia Poloniei nu impune anumite cerinţe pentru formarea mediatorilor. Consiliul Public 

privind Căile Alternative de Soluţionare a Litigiilor şi Măsurile pentru Conflicte şi Litigii 

menţionează că succesul medierii ca o metodă eficientă de soluţionare a disputelor depinde în mare 

măsură de profesionalismul mediatorilor şi de aderarea lor la standarde etice înalte. Din aceste 
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considerente, Ministerul Justiţiei a elaborat Standardele pentru Formarea Mediatorilor
39

. Standardele 

date sunt destinate instituţiilor şi organizaţiilor care organizează cursuri de formare a mediatorilor şi 

eliberează certificate mediatorilor, precum şi persoanelor implicate în formarea mediatorilor. Astfel, 

persoana care doreşte să devină mediator trebuie să deţină patruzeci ore de formare, confirmate 

printr-un certificat de finalizare. Potrivit Standardelor pentru Formarea Mediatorilor, formarea 

mediatorilor cuprinde următoarele subiecte, ulterior fiind desfăşurat conţinutul fiecărui standard: 

 Reguli şi elemente de bază ale procesului de mediere. 

 Mecanismul psihologic de creare a conflictului, escaladarea şi soluţionarea acestuia. 

 Atelier de lucru privind abilităţile practice pentru a conduce medierea. 

 Aspecte legale şi organizatorice privind procesul de mediere.  

Standardele Naţionale de Acreditare a Mediatorilor – National Mediator Acreditation 

Standards
40

, aprobate de Bordul Standardelor Mediatorilor – Mediator Standards Board
41

 din 

Australia în luna martie, 2012 dispun în secţiunea 7, că mediatorul trebuie să se asigure că 

dezvoltarea profesională continuă este axată pe realizarea şi menţinerea competenţei, inclusiv:  

a) Să posede cunoştinţe în următoarele domenii, dar fără a se limita la ele: 

(i) Natura conflictului, inclusiv dinamica puterii şi violenţei. 

(ii) Oportunitatea sau inoportunitatea medierii. 

(iii) Pregătirea premedierii. 

(iv) Modele de comunicare în situaţii de conflict şi de negociere. 

(v) Dinamica negocierii în mediere. 

(vi) Problemele transculturale în mediere şi în soluţionarea litigiilor. 

(vii) Principiile, etapele şi funcţiile procesului de mediere. 

(viii) Rolul şi funcţiile mediatorului. 

(ix) Prevederile legii medierii referitoare la confidenţialitate, executarea acordului de 

mediere şi răspunderea mediatorului. 

b) Să posede abilităţi în următoarele domenii, dar fără a se limita la ele: 

(i) Pregătirea şi anticiparea disputei în mediere. 

                                                           
39

http://ms.gov.pl/en/mediation/adr-civic-council/standards-for-mediators-training, accesat la 11 iulie 2014. 
40

http://www.msb.org.au/sites/default/files/documents/Approval%20Standards.pdf 
41

http://www.msb.org.au/about-us/msb-role 

http://ms.gov.pl/en/mediation/adr-civic-council/standards-for-mediators-training
http://www.msb.org.au/sites/default/files/documents/Approval%20Standards.pdf
http://www.msb.org.au/about-us/msb-role
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(ii) Conducerea şi managementul procesului de mediere. 

(iii) Abilităţi adecvate de comunicare, inclusiv ascultarea, interogarea, reflectarea şi 

rezumarea, necesare pentru desfăşurarea medierii. 

(iv) Tehnici de negociere şi rolul mediatorului în facilitarea negocierii şi soluţionării 

disputelor. 

(v) Intervenţii adecvate ale mediatorului pentru dificultăţi standard în mediere. 

(vi) Răspunsuri potenţiale la emoţii mari, dezechilibre de putere şi violenţă. 

(vii)  Utilizarea întâlnirilor separate. 

(viii) Punerea întrebărilor despre acordurile de mediere sau, în circumstanţe adecvate, 

întocmirea acordurilor de mediere. 

c) Cunoaşterea standardelor etice în ceea ce priveşte: 

(i) Evitarea conflictelor de interese. 

(ii) Marketing şi publicitatea medierii. 

(iii) Confidenţialitatea, secretul profesional. 

(iv) Imparţialitatea şi neutralitatea. 

(v) Obligaţii fiduciare. 

(vi) Susţinerea corectitudinii şi echităţii în mediere. 

(vii)  Retragerea din procesul de mediere şi încetarea procesului de mediere. 

În Republica Moldova, potrivit Regulamentului privind atestarea mediatorilor, secţiunea I, 

Consiliul de mediere organizează atestarea mediatorilor bianual, în lunile aprilie şi octombrie. 

Pentru a fi admisă la atestare, persoana care a absolvit cursurile de pregătire iniţială de mediator, va 

prezenta Consiliului de mediere cererea de admitere la atestare, însoţită de următoarele documente: 

 copia buletinului de identitate; 

 cazierul judiciar; 

 certificat medical de sănătate; 
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 certificatul de pregătire iniţială. 

Consiliul de mediere examinează cererea şi actele depuse de candidat în termen de 

cincisprezece zile de la depunerea acestora şi va anunţa candidatul despre data şi locul desfăşurării 

atestării cu cel puţin zece zile lucrătoare înainte de data atestării. 

Atestarea candidaţilor se efectuează de Consiliul de mediere în baza examenului, care 

include proba teoretică şi are drept scop realizarea selecţiei candidaţilor pe baza criteriilor de 

cunoştinţe şi aptitudini în vederea desfăşurării activităţii de mediere.  

Este de remarcat faptul, că lista subiectelor pentru susţinerea examenului este aprobată de 

Consiliul de mediere şi este plasată pe site-ul oficial al Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova. 

Considerăm reuşită o asemenea reglementare.  

Regulamentul privind atestarea mediatorilor prevede şi procedura de atestare. Rezultatele 

examenului se consemnează într-un proces verbal semnat de Preşedintele şi membriiConsiliului de 

mediere şi sunt publicate pe site-ul Ministerului Justiţiei.  

Deşi atestarea este organizată de către Consiliul de mediere, atestatul pentru desfăşurarea 

activităţii de mediator este eliberat de către Ministerul Justiţiei, în baza hotărârii Consiului de 

mediere. Atestatul pentru desfăşurarea activităţii de mediator se eliberează în termen de 

cincisprezecezile lucrătoare de la data atestării. 

Mediatorii atestaţi sunt încluşi în Tabelul mediatorilor în termen de zece zile lucrătoare de la 

data eliberării Atestatului pentru desfăşurarea activităţii de mediator.  

Potrivit Hotărârii nr.3 din 07.06.2013, pct.2.1., programul de instruire iniţială a persoanelor 

care intenţionează să dobândească calitatea de mediator atestat trebuie să corespundă următoarelor 

criterii: 

 grupul de candidaţi nu va putea fi mai mare de 25 de persoane ; 

 durata programului de instruire iniţială trebuie să fie de cel puţin optzeci de ore academice, 

timp în care nu se include lucrul individual; 

 durata unei zile/sesiuni de instruire nu poate depăşiopt ore academice, cu întrerupere pentru 

masa de cel puţin 45 minute dacă ziua de instruire durează mai mult de şase ore ; 

 dacă instruirea nu se desfăşoară concentrat/consecutiv, programul urmează să fie finisat în 

cel mult treizeci de zile, cu repartizarea sesiunilor şi orelor în cadrul acestui termen. 

 spaţiile destinate instruirii trebuie să fie suficiente pentru acomodarea grupului şi activităţilor 

de instruire. 
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Hotărârea nr.3 din 07.06.2013 stabileşte în pct.7.2., că programul de formare iniţială a 

mediatorilor trebuie să asigure dobândirea competenţelor mediatorului: 

 cunoştinţe teoretice – nu mai mult de 20% din conţinutul programului; 

 dezvoltare de abilitaţi-cheie în medierea disputelor – cel puţin 80% din conţinutul 

programului. 

De asemenea, Hotărârea nr.3 din 07.06.2013, în pct.7.3. pune accentul pe dezvoltarea 

abilităţilor de mediator, astfel încât programul de formare iniţială trebuie să asigure:  

 abilităţi de interacţiune şi comunicare cu participanţii la procesul medierii în vederea creării 

atmosferei prielnice pentru desfăşurarea procesului de mediere; 

 abilităţi de administrare responsabilă şi eficientă a procesului de mediere la toate etapele; 

 abilităţi de angajare activă şi creativă a mediatorului şi a părţilor în generarea şi promovarea 

opţiunilor/soluţiilor; 

 competenţe de susţinere a eforturilor părţilor de a formula un acord de împăcare clar şi 

concis. 

 Hotărârea nr.3 din 07.06.2013 stabileşte şi elementele teoriei şi practicii medierii care trebuie 

să fie abordate în programul de formare iniţială. 
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CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 

  

 Din prevederile legislaţiilor analizate în prezentul studiu, pot fi trase următoarele concluzii:  

 toate legislaţiile naţionale analizate în prezentul studiu impun cerinţa, ca persoana care 

doreşte să devină mediator autorizat, să aibă capacitate deplină de exerciţiu; 

 toate legislaţiile naţionale prevăd obligativitatea prezentării unui cazier judiciar sau a unui 

document echivalent de către persoana care doreşte să devină mediator autorizat; 

 toate legislaţiile naţionale prevăd, că persoana care doreşte să desfăşoare activitate 

profesională de mediator să absolvească un curs de formare iniţială la o instituţie acreditată 

sau agreată de autoritatea competentă să acrediteze mediatorul; 

 toate legislaţiile naţionale prevăd, că persoana care doreşte să devină mediator să susţină cu 

succes examenul de admitere în profesie, organizat de către instituţia care urmează să 

acrediteze mediatorul ; 

 examenul de admitere în profesie este organizat de către instituţia abilitată cu dreptul să 

autorizeze mediatorii ; 

 toate legislaţiile naţionale prevăd existenţa unui Registru al mediatorilor autorizaţi să 

desfăşoare activitatea de mediere. Registrul este ţinut şi actualizat de către instituţia abilitată 

cu dreptul să autorizeze mediatorii, de regulă Ministerul Justiţiei ; 

 majoritatea legislaţiilor naţionale impun cerinţa, ca persoana care doreşte să devină mediator 

să deţină o diplomă universitară, iar în unele ţări, de exemplu  în Cehia, în Luxemburg este 

necesară o diplomă de master ; 

 majoritatea legislaţiilor naţionale stabilesc o limită minimă de vârstă pentru persoanele care 

doresc să devină mediatori, de exemplu 25 de ani sau 28 de ani; 

 majoritatea legislaţiilor naţionale impun cerinţa, ca persoana care doreşte să devină mediator 

să aibă o experienţă de trei sau cinci ani după absolvirea unei instituţii de învăţământ 

superior; 

 legislaţiile naţionale ale unor state, de exemplu a Spaniei şi Austriei impun cerinţa 

obligatorie de încheiere a unui contract de asigurare de răspundere profesională ; 

 de regulă, mediatorii sunt înscrişi în Registrul mediatorilor pentru o perioadă nedeterminată, 

cu condiţia îndeplinirii cerinţelor privind formarea continuă. Totuşi, în unele ţări, mediatorii 

sunt înregistraţi în Registrul mediatorilor pentru o perioadă determinată, de regulă cinci ani, 
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cu posibilitatea prelungirii înregistrării pentru o nouă perioadă de zece ani, cu condiţia 

îndeplinirii anumitor cerinţe ; 

 de regulă, în toate ţările ale căror legislaţii au fost analizate în prezentul studiu, pot fi 

mediatori persoanele care îndeplinesc condiţiile stabilite de lege, atât cetăţenii statului în care 

urmează să fie desfăşurată activitatea de mediere, cât şi cetăţenii străini. Totuşi, în Turcia pot 

fi mediatori doar cetăţenii turci. Tot în această ţară pot fi mediatori doar persoanele care 

deţin diploma de jurist. 

 

În ceea ce priveşte cerinţele legislaţiei Republicii Moldova pentru accederea în profesia de 

mediator, considerăm că aceste sunt insuficiente pentru a asigura un grad ridicat al medierii.   

Propunem să fie incluse în Legea Republicii Moldova nr.134-XVI din 14.06.2007, 

suplimentar la cerinţele care există în prezent, următoarele cerinţe pentru persoana care doreşte să 

devină mediator: 

 să deţină o diplomă universitară; 

 are o vechime în muncă de cel puţin trei ani după absolvirea universităţii; 

 să aibă împlinită vârsta de 28 ani; 

 să fie aptă, din punct de vedere medical, pentru exercitarea acestei activităţi; 

 să se bucure de o bună reputaţie, să nu fie condamnată definitiv pentru săvârşirea unei 

infracţiuni de natură să aducă atingere prestigiului profesiei; 

 să absolvească cursurile pentru formarea mediatorilor, în condiţiile legii, sau un program 

postuniversitar de nivel master în domeniu; 

 să fie autorizată ca mediator, în condiţiile legii. 

 

 În Republica Moldova, Ministerul Justiţiei este autoritatea competentă să autorizeze 

mediatorii, dar examenul de admitere în profesie este organizat de Consiliul de mediere. Din 

prevederile legislaţiilor analizate se observă, că instituţia abilitată cu dreptul să autorizeze mediatorii 

este şi organizatoarea examenului de admitere în profesia de mediator. Prin urmare, considerăm 

necesar ca Ministerul Justiţiei să organizeze şi examenul de admitere în profesie. 
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 În opinia noastră, este necesară elaborarea unui nou Regulament privind atestarea 

mediatorilor, care să prevadă inter alia, formarea unei comisii de examinare a lucrărilor, modalitatea 

de apreciere a lucrărilor, deoarece doar aprecierea cu calificativul admis sau respins este 

insuficientă. Membrii incluşi în comisia de examinare a lucrărilor trebuie să fie numiţi de Ministerul 

Justiţiei şi să întrunească anumite condiţii. Considerăm, că ar fi necesar de prevăzut modalitatea de 

examinare sub forma atestării, numărul întrebărilor şi numărul total de puncte acordate pentru 

răspunsuri, de exemplu 100 şi numărul minim necesar, de exemplu 70 sau 80 pentru obţinerea 

atestării. 
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