
                                                                
 
 

      H O T Ă R Î R E 
 

    Nr. 4 

       din 26.02.2016 

 
privind aprobarea actelor normative întru executarea Legii cu privire la 

mediere nr. 137 din 03.07.2015 
 

În temeiul art. 7, alin. (2), art. 21, alin. (2), (3), art. 23 din Legea nr. 137  din 

03 iulie 2015 cu privire la mediere (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2015, nr. 234-245, art. 425), Consiliul de mediere,  

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
1. Se aprobă cerințele minime ale contractului de mediere (anexa nr. 1). 

2. Se aprobă condițiile privind publicitatea profesiei de mediator (anexa nr. 

2). 

3. Se aprobă Regulamentul cu privire păstrarea materialelor aferente 

procesului de mediere (anexa nr. 3). 

 

 
Preşedintele Consiliului de Mediere   Svetlana Gorea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 REPUBLICA MOLDOVA 

MINISTERUL JUSTIȚIEI 
  CONSILIUL DE MEDIERE 

           MD-2012, mun. Chișinău 
           Bd. Ștefan cel Mare 124 B, of. 216 
           tel./fax 022 260 655 
           e-mail  mediere@justice.gov.md 
           www.mediere.gov.md 



Anexă nr.1 
la Hotărîrea Consiliului de Mediere 

nr. 4  din 26.02.2016 
 

Cerinţele minime pentru contractul de mediere 
 
 Prezentele cerinţe sunt elaborate în scopul executării prvederilor art. 17, alin. (8) din  

Legea nr.137 din 03.07.2015 cu privire la mediere, şi reprezintă standardele minime pentru 

încheierea contractului de mediere.  

Contractul de mediere reprezintă un contract sinalagmatic, care stabileşte drepturile şi 

obligaţiile dintre mediator şi părţile aflate în litigiu. Contractul de mediere nu poate cuprinde 

clauze care contravin legii sau ordinii publice. 

Contractul de mediere se încheie în scris şi cuprinde următoarele clauze obligatorii: 

a) Datele despre mediator/mediatori: numele, prenumele mediatorului, numărul atestatului, data 

eliberării. 

b) Datele despre părţi: numele, prenumele părţilor - persoanelor fizice, datele din buletinul de 

identitate (seria, nr., data eliberării), adresa de domiciliu/ viza de reşedinţă, date privind 

reprezentantul persoanei fizice potrivit procurii.  

c) Denumirea completă a persoanei juridice, codul fiscal, adresa sediului, datele privind 

reprezentantul persoanei juridice potrivit procurii sau extrasului din registrul persoanelor 

juridice. 

d) Scurtă descriere a obiectului litigiului și a pretențiilor părților în litigiu. 

e) Clauze privind confidenţialitatea. 

f) Clauze privind onorariul și alte cheltuieli legate de procesul de mediere, modul de repartizare a 

plăților datorate mediatorului de către părţi - în proporţii egale sau în alt mod convenit de părți. 

g) Clauze privind durata medierii (dacă părțile convin ca medierea litigiului să aibă loc într-un 

termen care va depăşi 3 luni de la data încheierii contractului de mediere). 

h) Clauze privind intenția părților de a relua medierea după semnarea procesului-verbal privind 

încetarea medierii (prin semnarea unui nou contract de mediere sau prin semnarea unui acord la 

contractul de mediere). 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
Anexă nr.2 

la Hotărîrea Consiliului de Mediere 
 nr.____ din____________ 2016 

 
Condiţiile privind publicitatea profesiei de mediator 

 
 1. Prezentele condiții sunt aprobate în scopul executării prevederilor art. 17, alin.(2) din 
Legea nr.137 din 03.07.2015 cu privire la mediere şi cuprinde condiţiile pentru publicitatea 
profesiei de mediator și sunt obligatorii pentru mediatori care sunt înscrişi în Registrul de stat al 
mediatorilor.  
 2. Mediatorul are dreptul să informeze publicul cu privire la exercitarea profesiei cu 
respectarea principiului confidenţialităţii. 
 3. Mediatorul are dreptul să informeze publicul despre mediere şi avantajele acesteia cu 
decenţă şi onestitate, respectînd Legea cu privire la mediere, Codul deontologic și prezentele 
condiții. 
 4. Informaţia furnizată de mediator trebuie să fie veridică. Mediatorul nu trebuie să 
admită divulgarea secretului profesional, încălcarea deontologiei și a principiilor profesiei de 
mediator. 
 5. Mijloacele de publicitate vor fi folosite numai pentru promovarea şi ofertarea 
serviciilor de mediere şi nu pot fi folosite pentru reclamă în scopul dobîndirii de clientelă pentru 
altă activitate proprie sau în interesul unor terţi. 
 6. Mediatorul poate utiliza următoarele forme de publicitate a profesiei şi sisteme de 
comunicare: 
a) Anunţuri de publicitate cu respectarea prezentelor Condiţii; 
b) Invitaţii, broşuri şi anunţuri de participare la conferinţe, seminare și alte evenimente 
profesionale sau de specialitate; 
c) Ofertă de servicii prin corespondenţă; 
d) Site, blog, forum sau cont propriu în reţele de socializare; 
e) Publicaţii în anuare profesionale, alte publicaţii care privesc activitatea formelor de exercitare 
a profesiei. 
 7. Toate materialele, folosite de mediator în scopul informării publicului trebuie să 
asigure protecţia datelor cu caracter personal. 

8. Organizaţiile de mediere au dreptul să informeze publicul despre serviciile de mediere 
acordate de mediatori care sunt înscrişi în listele acestora. 
 9. În interiorul sediului mediatorul este obligat să pună la dispoziţia clienţilor copia 
atestatului pentru desfăşurarea activităţii de mediator, certificatele de instruire continuă. 
 10. La exteriorul sediului mediatorul este obligat să pună un panou informativ care va 
reflecta prestarea serviciilor de mediere şi numele, prenumele mediatorului(rilor), care se află la 
sediul respectiv. 

 
 
 
 

 



Anexa nr.3  
la Hotărîrea Consiliului de Mediere 

 nr._____din____________2016 
 

Regulament  
cu privire la păstrarea materialelor aferente procesului de mediere 

 
 Prezentul regulament este elaborat în scopul executării art. 23, alin.(3) din Legea nr.137 

din 03.07.2015 cu privire la mediere şi este obligatoriu pentru mediatorii care îşi desfăşoară 

activitatea de mediator în cadrul unui birou de mediere sau unei organizaţii de mediere.  

1. Mediatorul este obligat să păstreze următoarele materiale aferente procesului de mediere, 

respectînd principiul confidenţialității şi alte principii de activitate a mediatorului:  

a) Contractul de mediere. 

b) Procesul-verbal de încetare a procesului de mediere. 

c) Tranzacţia care este încheiată cu asistența mediatorului. 

d) Documentele primare privind încasarea onorariilor/plăților. 

e) Rapoartele de date statistice ale cauzelor. 

2. Mediatorul este obligat să completeze şi să păstreze materialele, care reprezintă obiectul 

prezentului regulament, cu respectarea legislației privind protecţia datelor cu caracter 

personal. 

3. Consiliul de mediere are drept să solicite de la mediator, iar mediatorul trebuie să-i 

prezinte, actele enumerate în pct.1 al prezentului regulament în vederea verificării 

calităţii procesului de mediere şi/sau cu scopul constatării unei abateri în cazul unei 

sesizări privind nerespectarea de către mediator a obligaţiilor sale. 

4. Mediatorul are dreptul să întocmească şi alte acte după caz. 

5.  Termenul de păstrare a materialelor, care reprezintă obiectul prezentului regulament, este 

de 4 ani. 


