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Introducere 
 

Asociația Centrul de Mediere și Arbitraj Propact implementează în perioada iunie 2018-octombrie 

2019 proiectul Medierea – politică publică eficientă în dialogul civic, proiect finanțat în cadrul 

Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa Prioritară 1 – Administrație 

publică și sistem judiciar eficiente, Componenta 1- “Creșterea capacității ONG-urilor și a 

partenerilor sociali de a formula politici publice alternative”. 

Valoarea totală a proiectului este : 959.453,95 lei din care  940.264,88 lei reprezintă cofinanțarea 

UE din Fondul Social European. 

Obiectivul specific al proiectului este dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune 

în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de 

afaceri în concordanță cu SCAP (Strategia de Consolidare a Administrației Publice). 

Partener în cadrul proiectului este Universitatea Andrei Șaguna din Constanta, instituție de 

învățământ superior, persoană juridică de drept privat și de utilitate publică, parte a sistemului 

național de învățământ, cu  mare experiență în derularea de proiecte europene. 

Grupul țintă este format din: 

- 60 de reprezentanți din 10 asociații profesionale de mediatori, reprezentative la nivelul 

celor 8 regiuni de dezvoltare;  

- 48 de reprezentanți din cadrul a 6 parteneri sociali – organizații sindicale cu acoperire 

națională; 

- 54 de persoane angajate în cadrul autorităților și instituțiilor publice, personal de 

conducere și de execuție care are atribuții în legătură cu legislația din domeniul medierii 

sau la nivelul căruia se identifică apariția unor conflicte de natură diversă între cetățeni 

și/sau autorități. 

Mai multe informații despre proiectul ”Medierea – politică publică eficientă în dialogul civic” pot fi 

obținute de pe pagina de Internet http://www.mediereapoliticapublica.ro/. 

Prin activitățile propuse și rezultate ce vor fi atinse, un număr de 10 asociații profesionale de 

mediatori și 6 organizații sindicale vor beneficia de măsuri de susținere în vederea îmbunătățirii 

capacității  acestora de a formula și promova propuneri alternative la politicile publice inițiate de 

Guvern.  

Întreaga abordare a proiectului prevede valorificarea și sustenabilitatea rezultatelor. Sprijinirea 

asociațiilor profesionale de mediatori şi a partenerilor sociali pentru a formula şi promova 

propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern, nu presupune doar dezvoltarea 

capacității acestora prin instruiri, activități întreprinse în comun, participarea şi dezvoltarea de 

rețele tematice locale/naționale/europene, ci și dezvoltarea de mecanisme/instrumente de 

consolidare a dialogului social şi civic si dezvoltarea de acțiuni de formulare şi promovare de 

propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern, conform SCAP(Strategia de 

Consolidare a Administrației Publice). 

Astfel, prin crearea unei relații de parteneriat între asociațiile profesionale de mediatori, parteneri 

sociali, cetățeni, autorități publice, în scopul realizării unei consultări care să stea la baza 

formulării unei politici publice alternative în domeniul medierii, se creează premisa unei politici 

mai bine elaborate printr-o abordare transparentă şi având un sprijin extins în implementare. 

http://www.mediereapoliticapublica.ro/
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Concluziile întâlnirilor la nivelul fiecărei regiuni (8 mese rotunde) vor fi valorificate în scopul 

identificării pofilelor regionale precum şi a aspectelor comune  privind aplicarea politicilor publice 

în domeniul medierii la nivel național. Pe baza acestora şi a instrumentului de monitorizare şi 

evaluare creat se vor stabili principiile directoare ale propunerilor alternative la politicile publice 

din domeniul medierii cu participarea activă a asociațiilor profesionale şi a partenerilor sociali.  

Platforma on-line dezvoltată va fi folosită atât pentru promovarea organizațiilor din domeniul 

medierii cât și ca mijloc de informare permanentă a beneficiarilor serviciilor de mediere, creându-

se astfel o legătură permanentă între aceștia şi un cadru de consultare rapid şi eficient.  

Elaborarea, tipărirea, distribuirea ghidului de bune practici și a celui de informare a forurilor 

legislative vor îmbunătăți vizibilitatea medierii față de publicul larg şi autorități şi va oferi 

informații factorilor cu putere de decizie legislativă în ce privește alternativele la politicile publice 

în domeniul medierii. 

Evenimentele de tip “cafenea publică” vor avea ca rezultat implicarea nemijlocită a cetățenilor în 

procesul de consultare precum și o deschidere largă a propunerilor de politici alternative către un 

public alcătuit din specialiști în domeniul medierii, reprezentanți ai autorităților publice, precum și 

potențiali beneficiari, în scopul identificării perspectivelor practice de punere în aplicare a 

acestora.  

În cadrul celor 8 evenimente de tip “Teatru-Forum” se va asigura o popularizare a procedurii de 

mediere, a condițiilor în care se poate apela la aceasta iar discuțiile interactive vor reprezenta o 

bună ocazie de a recepționa  mesajele transmise de către cetățeni. 

În cadrul proiectului se va încheia și va deveni operațional un parteneriat între Ministerul Justiției și  

asociațiile profesionale ale mediatorilor  din grupul țintă, ce va facilita 5 întâlniri de lucru având ca 

scop consultarea și adoptarea unor poziții comune referitoare la politicile alternative din domeniul 

medierii. De asemenea, unul din obiectivele principale ale acordului va fi elaborarea și susținerea 

unui proiect comun de modificare a cadrului legislativ privind medierea și organizarea profesiei de 

mediator precum și armonizarea acestuia cu alte acte normative incidente.          

Colaborarea permanentă între Ministerul Justiției și organizațiile din domeniul medierii reprezintă 

una din direcțiile principale ale propunerii alternative la politicile publice inițiate de Guvern și  va 

presupune schimbul de informații, organizarea de întâlniri periodice, participarea la acțiuni 

comune în domenii de interes, crearea unui sistem intern de promovare a medierii în rândul 

magistraților, instruirea judecătorilor și procurorilor cu privire la mediere, promovarea unor 

exemple de bună practică sau referirea de cazuri către mediere. 

Astfel, prin intermediul proiectului, se va formula o politică publică alternativă, ce are ca viziune 

transformarea medierii într-un instrument menit să contribuie la dezvoltarea culturii dialogului în 

România și care să încurajeze capacitatea de autodeterminare a pârților implicate în litigii de a 

decide ele însele în ce privește soluția conflictului lor. 

Politica publică alternativă va crea premisa unei mai bune implementări a medierii în mediul social, 

o mai largă vizibilitate a acesteia, un cadru legislativ adaptat la nevoile beneficiarilor serviciilor de 

mediere, ceea ce va conduce la o creștere semnificativă a activității de mediere și implicit a 

resurselor mediatorilor. 
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Activitatea A4: Dezvoltarea de acțiuni de formulare și promovare de 

propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern, conform 

SCAP 
 

În cadrul proiectului, ”Activitatea A4: Dezvoltarea de acțiuni de formulare și promovare de 

propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern, conform SCAP” își propune ca 

principale rezultate previzionate: 

- R10 - Capacitate crescută a ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea 

și promovarea de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern atins prin 

rezultat proiect A.4.1; 

o Rezultatele A.4.1 sunt următoarele: 

▪ 1 grup de lucru 

▪ 3 întâlniri de lucru 

▪ 3 rapoarte cu propuneri elaborate 

- R11 - Propuneri alternative la politicile publice venite din partea ONG-urilor, acceptate 

atins prin rezultat proiect A.4.2; 

o Rezultatele A4.2 sunt următoarele: 

▪ 1 parteneriat încheiat si operaționalizat 

▪ 5  întâlniri reprezentanți Minister Justiție - Asociații profesionale 

▪ 5 seturi de propuneri alternative la politicile publice în domeniul medierii 

▪ 1 propunere de politică publică alternativă în domeniul medierii acceptată 

- R10 - Capacitate crescută a ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea 

și promovarea de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern atins prin 

rezultat proiect A.4.3; 

o Rezultatele A.4.3 sunt următoarele: 

▪ 3 cafenele publice organizate 

- R10 - Capacitate crescută a ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea 

și promovarea de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern atins prin 

rezultat proiect A.4.4; 

o Rezultatele A.4.4 sunt următoarele: 

▪ 1 ghid de informare elaborat 

▪ 500 ghiduri tipărite și diseminate 

▪ 136 senatori și 328 deputați informați prin intermediul ghidurilor 

▪ 464 chestionare distribuite 

▪ 1 Raport de analiza a chestionarelor colectate 

Pentru atingerea rezultatelor de mai sus, Activitatea A4 a fost organizată în patru subactivități: 

- A4.1 Fundamentarea și elaborarea de propuneri alternative la politicile publice în domeniul 

medierii; 

- A4.2 Inițierea unei relații de parteneriat între Ministerul Justiției și cele 10 ONGuri –  

asociații profesionale de mediatori; 

- A4.3 Organizarea de consultări publice folosind metoda "cafeneaua publica" pentru 

discutarea propunerilor de politici alternative mediere; 

- A4.4 Campanie de informare privind recomandări îmbunătățire politici publice mediere în 

Parlamentul României. 
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Subactivitatea A4.1 Fundamentarea și elaborarea de propuneri 

alternative la politicile publice în domeniul medierii 
 

Subactivitatea ”A4.1 Fundamentarea și elaborarea de propuneri alternative la politicile publice în 

domeniul medierii” este descrisă în cererea de finanțare după cum urmează: 

Scopul acestei subactivități este de a se realiza o documentare prin consultarea experților reuniți în 

cadrul unui grup de lucru, în cadrul unor întâlniri periodice, prin care se vor elabora și lansa 

propuneri alternative la politicile publice în domeniul medierii, precum și ce vizează creșterea 

capacității administrative a organizațiilor neguvernamentale și partenerilor sociali în a valorifica 

potențialul medierii.  

În cadrul celor 3 întâlniri ale grupului de lucru constituit din experți în domeniul medierii din cele 

10 ONG-uri se vor realiza propuneri concrete de îmbunătățire a politicilor publice din domeniul 

medierii având ca obiect:  

• modificarea și corelarea cadrului legislativ în domeniu,  

• plan de măsuri privind promovarea medierii și creșterea vizibilității profesiei de mediator, 

• elaborarea unui standard comun acceptat privind calitatea serviciului de mediere,  

• noi norme de etică și deontologie profesională în domeniu. 

Principalele activități sunt: 

a) Selectarea experților și constituirea unui grup de lucru; 

b) Planificarea, organizarea și derularea a trei întâlniri de lucru ale grupului constituit din 

experți; 

c) Elaborarea, redactarea și diseminarea a trei rapoarte privind propuneri alternative la 

politicile publice în domeniul medierii. 

Expert politici publice (1120 ore) se ocupă de ”Fundamentarea și elaborarea de propuneri 

alternative la politicile publice in domeniul medierii” (260 ore): 

- selectează experții din cele 10 ONG-uri și constituie grupul de lucru; 

- consultarea experților reuniți în cadrul grupului de lucru în vederea elaborării și lansării de 

propuneri alternative la politicile publice in domeniul medierii; 

Experți specialiști mediere (10 experți, 240 ore fiecare) se ocupă de ”Fundamentarea și elaborarea 

de propuneri alternative la politicile publice in domeniul medierii” (10 experți, 240 ore fiecare): 

- elaborează propuneri alternative la politicile publice în domeniul medierii, precum și ce 

vizează creșterea capacității administrative a organizațiilor neguvernamentale și 

partenerilor sociali în a valorifica potențialul medierii; 

- realizează propuneri concrete de îmbunătățire a politicilor publice din domeniul medierii 

având ca obiect: modificarea și corelarea cadrului legislativ în domeniu, plan de măsuri 

privind promovarea medierii și creșterea vizibilității profesiei de mediator, elaborarea unui 

standard comun acceptat privind calitatea serviciului de mediere, noi norme de etică și 

deontologie profesională în domeniu. 
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Selectarea experților și constituirea unui grup de lucru 
 

În cadrul proiectului “Medierea-politică publică eficientă în dialogul civic”, în derularea 

subactivității ”A4.1- Fundamendarea si elaborarea de propuneri alternative la politicile publice in 

domeniul medierii”, Asociația Centrul de Mediere și Arbitraj Propact a fost constituit un grup de 

lucru format din experți din domeniul medierii în vederea realizării de propuneri concrete de 

îmbunătățire a politicilor publice din domeniul medierii având ca obiect: 

• modificarea și corelarea cadrului legislativ în domeniu,  

• plan de măsuri privind promovarea medierii și creșterea vizibilității profesiei de 

mediator,  

• elaborarea unui standard comun acceptat privind calitatea serviciului de mediere,  

• noi norme de etică și deontologie profesională în domeniu. 

Membrii grupului de lucru constituit vor trebui să participe la trei întâlniri de câte 8 ore organizate 

la Craiova, costurile de deplasare, cazare și masă fiind acoperite prin bugetul proiectului. 

Astfel, în vederea selecției experților și constituirii grupului de lucru care, conform proiectului, 

trebuie realizate de Asociația Centrul de Mediere și Arbitraj ProPact, asociațiile profesionale din 

domeniul medierii care fac parte din grupul țintă al proiectului au transmis propuneri de experți în 

domeniul medieri. Pentru fiecare expert propus, a fost transmis prin email un Curricullum Vitae 

însoțit de o fișă de autoevaluare completată, semnată de expert și scanată și eventuale documente 

doveditoare.  

Fișa de autoevaluare conține un set de criterii obiective și măsurabile, care au stat la baza selecției 

a câte un expert din partea fiecărei asociații profesionale. Rezultatul selecției a fost comunicat în 

timp util atât fiecărei asociații profesionale cât și experților selectați. 

Precizăm că activitatea experților în domeniul medierii vizează fundamentarea și elaborarea de 

propuneri alternative la politicile publice în domeniul medierii. Pentru aceasta, experții în 

domeniul medierii și grupul de lucru: 

• elaborează propuneri alternative la politicile publice în domeniul medierii, precum 

și ce vizează creșterea capacității administrative a organizațiilor neguvernamentale 

și partenerilor sociali în a valorifica potențialul medierii; 

• realizează propuneri concrete de îmbunătățire a politicilor publice din domeniul 

medierii având ca obiect:  

o modificarea și corelarea cadrului legislativ în domeniu,  

o plan de măsuri privind promovarea medierii și creșterea vizibilități profesiei 

de mediator,  

o elaborarea unui standard comun acceptat privind calitatea serviciului de 

mediere,  

o noi norme de etică și deontologie profesională în domeniu. 
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Fișă de autoevaluare a experților din domeniul medierii  

Data ___________________________ 
 
Numele asociației profesionale: ______________________________________________________ 

Numele expertului propus: ______________________________________________________ 

Telefonul expertului propus: ______________________________________________________ 

Emailul expertului propus: ______________________________________________________ 

 

CRITERII PUNCTAJ PUNCTAJ OBȚINUT 

1. Ore de pregătire profesională inițială în domeniul 
medierii  

1 punct pentru 80 de ore (2 pct 
pentru 160 de ore, etc.) 

 

2. Ore de pregătire profesională continuă în 
domeniul medierii  

1 punct pentru 20 de ore (2 pct 
pentru 40 ore, etc.) 

 

3. Vechimea activităţii în domeniul medierii de la 
data autorizării 

1 punct pentru 2 ani  

4. Experienţa practică în domeniul medierii - 
formare in domeniul medierii  

1 punct pentru 20 persoane formate  

5. Experienţa practică în domeniul medierii - cazuri 
mediate 

1 punct pentru 10 cazuri  

6. Experienţa practică în domeniul medierii – 
activităţi de promovare a medierii 

1 punct pentru 5 evenimente 
realizate 

 

7. Experienţa practică în domeniul medierii – 
dezvoltare cadru legislativ 

1 punct pentru fiecare activitate  

8. Experienţa practică în domeniul medierii prin 
consultanţă şi asistenţă în domeniul medierii 

1 punct pentru fiecare activitate  

9. Constituire, dezvoltare de sistem, capacităţi în 
domeniul medierii 

1 punct pentru fiecare activitate  

10. Recunoaşterea calităţii de expert a persoanei în 
domeniul medierii din partea unei organizaţii 
naţionale din domeniul medierii 

1 punct pentru recunoaștere din 
partea fiecărei organizaţii naţionale 
din domeniul medierii 

 

11. Recunoaşterea calităţii de expert a persoanei în 
domeniul medierii din partea unei organizaţii 
internaţionale din domeniu 

2 puncte pentru recunoașterea din 
partea fiecărei organizaţii 
internaţionale din domeniul medierii 

 

TOTAL PUNCTE OBȚINUTE  

 
 
 
Semnătură expert,                 Data, 
 
 
.......................................................    ....................................................... 
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Lista experților selectați pentru componența grupului de lucru: 

Nr. Prenumele și numele 

expertului 

Numele asociației profesionale de 

mediatori 

Localitatea de 

domiciliu 

Telefon expert Email expert 

1 Alina BĂDULESCU Asociaţia Centrul de 

Mediere Buzău 

Buzău 0722.772.916 alibadulescu@yahoo.com 

2 Christian Radu 

CHEREJI 

Asociația Mediatorilor 

Ultrasilvam 

Cluj-

Napoca 

0731.348.584 cchereji@gmail.com 

3 Iulian CÎMPEAN Asociația Mediatorilor 

Autorizați din județul Alba 

Alba Iulia 0744.799.165 i_cimpean@yahoo.com 

4 Anca Elisabeta 

CIUCĂ 

Asociația Colegiul 

Mediatorilor 

București 0723.314.379 anca.ciuca@fdc.org.ro 

5 Ioana CORNESCU Asociaţia Mediatorilor 

Autorizaţi Ialomiţa 

București 0722.502.149 ioanacornescu_biroumediator@yahoo.

com 

6 Katalin KIBEDI Asociația Profesională de 

Mediere Propact 

București 0751.775.232 katalin.kibedi@yahoo.com 

7 Sorin FILDAN Asociația Profesională 

Mediere Vest 

Arad 0744.787.006 s_fildan@yahoo.com 

8 Corneliu LOGHIN Asociația Profesională a 

Mediatorilor din România 

Iași 0722.348.599 asocdsd@gmail.com 

9 Adriana Viorica 

MIHAI 

Asociaţia Mediatorilor 

Autorizaţi Botoşani 

București 0734.565.344 adrianavmihai@gmail.com 

10 Florica VÎRTOP Asociaţia Mediatorilor 

Bihor 

Oradea 0724.335.594 fvirtop@yahoo.co.uk 

La ședințele grupului de lucru au mai participat managerul de proiect și expertul politici publice. 

Planificarea, organizarea și derularea a trei întâlniri de lucru ale grupului constituit din 
experți 
Au fost planificate trei întâlniri de lucru ale grupului de lucru la Craiova, Hotel Ramada Plaza 

Craiova (Calea București 1, Craiova, jud. Dolj, 200678), după cum urmează: 

Nr. Data Sala Interval orar 

1 Miercuri, 17.04.2019 Nicolae Titulescu 12.00 – 20.00 

2 Luni, 20.05.2019 Nicolae Titulescu 12.00 – 20.00 

3 Joi, 13.06.2019 Nicolae Titulescu 12.00 – 20.00 

 

 

cagavrila@gmail.com
Rectangle
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Elaborarea, redactarea și diseminarea a trei rapoarte privind propuneri alternative la 
politicile publice în domeniul medierii 
 

La finalul întâlnirii grupului de lucru constituit din experți în domeniul medierii din cele 10 ONG-uri 

au fost realizate propuneri concrete de îmbunătățire a politicilor publice din domeniul medierii 

având ca obiect:  

• modificarea și corelarea cadrului legislativ în domeniu,  

• plan de măsuri privind promovarea medierii și creșterea vizibilității profesiei de mediator, 

• elaborarea unui standard comun acceptat privind calitatea serviciului de mediere,  

• noi norme de etică și deontologie profesională în domeniu. 

Rolul expertului politici publice stabilit prin cererea de finanțare a fost acela de consultare a 

experților reuniți în cadrul grupului de lucru în vederea elaborării și lansării de propuneri 

alternative la politicile publice in domeniul medierii.  

De asemenea, membrii grupului de lucru, experții specialiști mediere:  

- au elaborat propuneri alternative la politicile publice în domeniul medierii, precum și ce 

vizează creșterea capacității administrative a organizațiilor neguvernamentale și 

partenerilor sociali în a valorifica potențialul medierii; 

- au realizat propuneri concrete de îmbunătățire a politicilor publice din domeniul medierii 

având ca obiect:  

o modificarea și corelarea cadrului legislativ în domeniu,  

o plan de măsuri privind promovarea medierii și creșterea vizibilității profesiei de 

mediator,  

o elaborarea unui standard comun acceptat privind calitatea serviciului de mediere,  

o noi norme de etică și deontologie profesională în domeniu. 

Propunerile formulate de membrii grupului de lucru sunt structurate în Anexa la prezentul Raport 

privind propuneri alternative la politicile publice în domeniul medierii denumită PROPUNERE DE 

POLITICĂ PUBLICĂ ”MEDIEREA - POLITICĂ PUBLICĂ EFICIENTĂ ÎN DIALOGUL CIVIC”. 
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Anexa la Raportul privind propuneri alternative la politicile publice în 

domeniul medierii: PROPUNERE DE POLITICĂ PUBLICĂ ”MEDIEREA-

POLITICĂ PUBLICĂ EFICIENTĂ ÎN DIALOGUL CIVIC” 
 

Lista tabelelor 
[text de adăugat] 

 

Lista abrevieri și acronime 
[text de adăugat] 

 

1. Instituția inițiatoare 
[text de adăugat] 

 

2. Formularea problemei 
 

a. Sistemul de mediere  - trăsături specifice generale 
Rezolvarea clasică a conflictului, prin supunerea acestuia deciziei unui terț, precum și 

rezolvarea bazată pe conceptul câștigător-înfrânt, nu s-au dovedit a fi întotdeauna răspunsul 

adecvat care să ofere o soluție cu grad ridicat de stabilitate în contextul dificultăților sociale și 

economice existente. 

Medierea, ca primă alternativă la un proces la instanță, poate fi una dintre căile de 

urmat în vederea soluționării amiabile a conflictelor, încă din stadiile lor incipiente, evitând 

cheltuieli inutile și un consum ineficient de timp și energie. În orice stat de drept, autoritățile și 

instituțiile administrației publice centrale și locale, partenerii sociali și ONG-urile joacă un rol 

foarte important în managementul conflictelor, iar acțiunile acestora ar trebui să fie 

complementare, în condițiile în care autoritățile pun accentul pe drepturi, partenerii sociali 

reprezintă interesele membrilor lor și participă la dialog în numele acestora, iar ONG-urile au 

experiență în lucrul direct cu cetățenii, concentrându-și eforturile pentru a identifica interesele 

comune ale pârților aflate în conflict. Dezvoltarea și implementarea unei politici publice eficiente 

în sfera medierii necesită implicarea acestor actori, dar și întărirea legăturii și cooperării între ei. 

[text de adăugat] 

b. Sistemul de mediere din România 
Statul Român, prin Guvern (Ministerul Justiției), a inițiat adoptarea Legii 192/2006, 

creând cadrul legislativ pentru mediere și exercitarea profesiei de mediator, având obligația să 

reglementeze și să implementeze medierea pentru a se alinia legislației europene în domeniu. 
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Medierea este inclusă în sistemul alternativ de soluționare a disputelor, este o procedură 

voluntară, ce are la bază principiile neutralității și imparțialității mediatorului și confidențialității 

procesului. Conform articolului 24 din Legea nr. 192/20016, corpul profesional al mediatorilor 

este organizat prin asociații profesionale (ONG-uri constituite în baza OG 26/2001 privind 

asociațiile și fundațiile), care au drept scop reprezentarea intereselor profesionale și protejarea 

statutului membrilor. Legea nu a stabilit însă și un cadrul (tip Congres, Conferință națională, etc.) 

în care asociațiile mediatorilor să participe la procesul de adoptare a unor hotărâri strategice 

privind activitatea de mediere, implementarea politicilor publice din domeniul medierii sau 

organizarea și exercitarea profesiei de mediator. 

[text de adăugat] 

c. Descrierea problemei 
În prezent se identifică o serie de probleme ce privesc activitatea ONG-urilor din 

domeniul medierii, care se răsfrânge și asupra modului în care medierea este percepută la 

nivelul societății românești:  

i. Lipsa promovării și cunoașterii medierii, atât la nivelul cetățenilor, cât și al 

autorităților publice centrale sau locale.  

O modalitate de promovare a medierii în rândul cetățenilor și instituțiilor ar 

trebui să fie activitatea pe care asociațiile profesionale o desfășoară la nivel 

național și local, utilizând resurse financiare ce provin din cotizațiile 

mediatorilor. Un alt mecanism de informare ar trebui reprezentat de 

acțiunile și pagina Internet a Consiliului de mediere, organism autonom, la 

nivel național, înființat prin lege pentru organizarea activității de mediere. 

Mediatorii sunt înscriși în Tabloul mediatorilor, pe care Consiliul de mediere 

are obligația de a-l actualiza anual și a-l pune la dispoziția celor interesați. 

Din păcate însă resursele limitate au determinat o activitate limitată de 

promovare și cunoaștere a medierii, atât la nivelul cetățenilor, cât și al 

autorităților publice. Lipsa informației generează un nivel general foarte 

redus de cunoaștere suficientă, înțelegere corectă și încredere mare în 

mediere la nivelul cetățenilor, al mediului de afaceri, al societății civile sau al 

sectorului public.  

ii. Cadrul legislativ incoerent, instabil și lipsa armonizării legislației cu cea 

privind medierea.  

Modificările succesive aduse legii medierii nu au generat un progres în 

domeniu și nu au încurajat cetățenii și autoritățile să apeleze la această 

modalitate de soluționare alternativă a disputelor. Cele mai multe din 

modificările aduse legii nu fost fundamentate pe procese riguroase de 

consultare în interiorul profesiei, cu asociațiile profesionale ale mediatorilor, 

pe mecanisme de consultare cu părțile interesate (avocați, magistrați, 

mediul de afaceri, societatea civilă, mediul academic) și nici pe procese 

consultare publică. În aceste condiții,  încât modificările propuse nu răspund 

în mod real nevoilor sociale care sunt complexe, numeroase și diverse, 

cadrul legislativ definit al medierii fiind incoerent, instabil și nearmonizat cu 
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legislația din România în general. Lipsa consultării cu mediul academic a 

generat Decizia nr. 266/2014 a Curții Constituționale care a paralizat în mod 

efectiv activitatea de mediere în România în condițiile în care la cinci ani 

după această decizie, Parlamentul României încă nu a pus dispozițiile legii în 

acord cu dispozițiile deciziei. 

iii. Dezvoltarea insuficientă a corpului profesional al mediatorilor. 

Deși mediatorii fac parte din asociații profesionale, acestea nu dispun de 

resurse financiare pentru a desfășura activități de promovare și advocacy 

susținute, de durată, adresate potențialilor beneficiari ai serviciului de 

mediere, respectiv factorilor decizionali privind îmbunătățirea legislației 

privitoare la mediere. Aceasta deoarece nivelul de practică al medierii este 

foarte redus, ceea ce determină venituri mici și inconstante pentru 

mediatori, aceștia neputând susține financiar activitatea ONG-urilor din care 

fac parte.  

În același timp, au fost înființate structuri județele numite ”corpuri 

profesionale” inițial prin acte de voință ale Consiliului de Mediere și ulterior 

prin Statutul profesiei de mediator adoptat tot de Consiliul de Mediere. Din 

corpurile profesionale fac parte toți mediatorii dintr-un județ, acestea 

neavând buget propriu și personalitate juridică, și fără de acestea, mediatorii 

neavând obligația de plată a unei cotizații. În schimb, în sarcina mediatorilor 

a fost instituită prin act al Consiliului de Mediere, obligația plății unei taxe 

anuale de administrare a tabloului mediatorilor, care, de altfel, nu este 

prevăzută în mod expres în legea medierii ca mijloc de constituire a 

bugetului consiliului, așa cum, evident, nu este prevăzută în mod expres nici 

o sancțiune corelativă pentru neplata acestei taxe. De altfel, din modul în 

care este reglementat cadrul legal de desfășurare a Consiliului de Mediere, 

nu există nici un mecanism de aprobare de buget sau de descărcare de 

gestiune a consiliului de către corpul profesional, membrii consiliului fiind 

atât cei care aprobă bugetul cât și cei care aprobă descărcarea de gestiune. 

Taxa anuală nu este plătită de cea mai mare parte a mediatorilor, fapt care 

reiese din comunicările Consiliului de Mediere, din faptul că mediatorii nu 

produc venituri și la care a contribuit și cadrul lipsit de claritate de 

reglementare a mecanismelor de finanțare a consiliului, a corpului 

profesional și al profesiei în general.  

Prin urmare, corpul profesional nu este finanțat și nici dezvoltat, așa cum nu 

este nici profesia în general. 

iv. Deficitul de formare profesională continuă cu care se confruntă mediatorii. 

Asociațiile profesionale ale mediatorilor joacă un rol important în ceea de 

privește formarea profesională continuă a membrilor. Chiar dacă numărul 

de medieri este anecdotic, este cunoscut faptul că după anul 2014 a scăzut 

în mod semnificativ aproape de nivelul zero. Astfel, mediatorii nici nu percep 

nevoia pregătirii profesionale continue care este de fapt conștientizată prin 

practică, acolo unde cazuri, abordări și situații diferite ajută fiecare mediator 
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să își clarifice direcțiile de pregătire profesională continuă. Mai mult, 

întrucât mediatorii dispun de resurse limitate pentru a-și susține birourile, ei 

nu pot aloca o parte din acestea pregătirii profesionale continue, deși 

aceasta este esențială atât în contextul unor schimbări permanente în 

legislația conexă cât și ca element de atractivitate, care îi poate convinge să 

rămână în profesie.  

v. Lipsa colaborării dintre ONG-urile din domeniul medierii și partenerii 

sociali 

Prin Legea 62/2011 (a dialogului social) sunt reglementate procedurile de 

conciliere, mediere și arbitraj. În vederea promovării modalităților de 

soluționare amiabilă a conflictelor, Legea 62/2011 prevede înființarea 

Oficiului de Mediere și Arbitraj al Conflictelor Colective de Muncă de pe 

lângă Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, care urmărește 

diseminarea informațiilor și bunelor practici în domeniul medierii, 

constituirea corpurilor de mediatori şi arbitri ai conflictelor colective de 

muncă, acordarea de asistență de specialitate pentru asigurarea soluționării 

cu celeritate, pe baze amiabile, a conflictului colectiv de muncă. Până în 

prezent Oficiul nu este operațional. Proiectul de hotărâre privind 

organizarea și funcționarea Oficiului sus menționat stabilește: -atribuția 

expresă de a colabora cu alte entități de mediere, în vederea desfășurării 

unor acțiuni comune de promovare a medierii conflictelor colective de 

muncă;-că medierea conflictelor colective de muncă se face de către 

mediatori autorizați în condițiile Legii 192/2006, a Legii 62/2011 face 

trimitere expresă la posibilitatea medierii conflictelor individuale de muncă 

conform dispozițiilor Legii 192/2006. 

vi. [Alte probleme de adăugat] 

… 

vii.  

d. Analiza și compararea cadrului legal 
 

[text de adăugat] 

 

3. Denumirea politicii 
Denumirea politicii publice este ”MEDIEREA - POLITICĂ PUBLICĂ EFICIENTĂ ÎN DIALOGUL CIVIC” 

 

4. Scop 
Creșterea gradului de înțelegere, utilizare și respect pentru mediere în România. 
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5. Obiective generale 
Direcțiile majore de acțiune propuse în vederea atingerii scopului declarat sunt 

a. modificarea și corelarea cadrului legislativ în domeniu 

b. plan de măsuri privind promovarea medierii și creșterea vizibilității profesiei 

de mediator 

c. elaborarea unui standard comun acceptat privind calitatea serviciului de 

mediere 

d. noi norme de etică și deontologie profesională în domeniu 
 

6. Obiective specifice 
 

a. modificarea și corelarea cadrului legislativ în domeniu 

Acest obiectiv general se estimează că poate fi atins prin parcurgerea următoarelor 

etape: 

i. Analiza detaliată a nevoilor de reglementare din perspectiva modificării și 

corelării cadrului normativ în domeniul medierii: 

1. reguli din sfera de aplicare a soluționării prin mediere a disputelor 

specifice sectorului public și sectorului privat din afara sau din cadrul 

instanțelor de judecată – fără a fi îngrădit accesul liber la instanțele 

de judecată; 

2. reguli din sfera de aplicare a asigurării și îmbunătățirii calității și de 

monitorizare a serviciilor de mediere; 

3. reguli din sfera de aplicare a mecanismelor de reprezentare a 

intereselor profesionale ale mediatorilor. 

ii. Identificarea și includerea în normele de reglementare a unor dispoziții care 

să stimuleze soluționarea prin mediere a disputelor specifice sectorului 

public și sectorului privat din afara sau din cadrul instanțelor de judecată – 

fără a fi îngrădit accesul liber la instanțele de judecată; 

iii. Identificarea și includerea în normele de reglementare a unor dispoziții din 

sfera de aplicare a calității și monitorizare a serviciilor de mediere; 

iv. Identificarea și includerea în normele de reglementare a unor dispoziții din 

sfera de aplicare a mecanismelor de reprezentare a intereselor profesionale 

ale mediatorilor. 

b. plan de măsuri privind promovarea medierii și creșterea vizibilității profesiei de 

mediator 

Acest obiectiv general se estimează că poate fi atins prin parcurgerea a următoarelor 

etape: 

i. Obiectiv specific ... 
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ii. Obiectiv specific ... 

c. elaborarea unui standard comun acceptat privind calitatea serviciului de mediere 

Acest obiectiv general se estimează că poate fi atins prin parcurgerea a următoarelor 

etape: 

i. Obiectiv specific ... 

ii. Obiectiv specific ... 

d. noi norme de etică și deontologie profesională în domeniu 

Acest obiectiv general se estimează că poate fi atins prin parcurgerea a următoarelor 

etape: 

i. Obiectiv specific ... 

ii. Obiectiv specific ... 

 

7. Beneficiari 
 

a. Beneficiari direcți 
... 

b. Beneficiari indirecți 
... 
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8. Variante de soluționare 
 

Fundamentele sistemului și serviciilor de mediere: 

- Sistem 

o Management 

o Reprezentare și 

organizare 

o Reglementare 

- Servicii 

o Utilizare servicii 

o Calitate servicii 

o Monitorizare 

servicii 

 

Analiza situațională actuală: 

Legenda în graficele de mai jos:  

- Linie continuă: relația se regăsește în realitate 

- Linie întreruptă: relația nu se regăsește în realitate, chiar dacă ar putea fi utilă și astfel creată  
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Analiza în raport de gradul de obligativitate a utilizării medierii și de centralizare a sistemului: 

 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DESCENTRALIZAT CENTRALIZAT 

OBLIGATORIU 

VOLUNTAR 

Set de propuneri 

alternative nr.1 

Set de propuneri 

alternative nr.2 

Set de propuneri 

alternative nr.3 

Set de propuneri 

alternative nr.4 

Sistem 

Servicii 

Set de propuneri 

alternative nr.5 

(Statu-quo) 
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a. Varianta 1. Descentralizat-Obligatoriu 

 

 

Prezentarea variantei 1 pe scurt: 

 Modificarea abordării, la nivel de sistem, prin preluarea integrală de către asociațiile 

profesionale a atribuțiilor de asigurare a calității serviciului de mediere, de reprezentare a 

intereselor mediatorilor și de monitorizare a serviciilor de mediere, în condițiile în care formalitățile 

specifice autorizării mediatorilor și gestionarea Tabloului Mediatorilor sunt realizate de Ministerul 

Justiției. De asemenea, modelul se bazează pe introducerea obligativității participării tuturor părților 

la o primă ședință de mediere în anumite tipuri de cauze și în condiții financiare și de timp stabilite 

prin lege. 

 Practic, prin raportare la obiectivele generale și specifice propuse, implementarea acestei 

variante ar presupune: 

- ... 

Din punct de vedere al eficienței (văzută ca raport între rezultatele obținute și eforturile 

depuse în vederea obținerii respectivelor rezultate) și al eficacității (văzută ca raport între rezultatele 

estimate și cele efectiv obținute), varianta descrisă: 

- ... 

Din punct de vedere al fezabilități administrative, principalele riscuri implicate de 

implementarea variantei descrise și care pot conduce la neobținerea rezultatelor estimate sunt 

generate de: 

- ... 

Impactul economic: 

- ... 

- ... 

Impactul social: 

- ... 
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Bugetul: 

- ... 
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b. Varianta 2. Centralizat-Obligatoriu 

 

 

 

Prezentarea variantei 2 pe scurt: 

 Modificarea abordării, la nivel de sistem, prin crearea unei asociații profesionale unice și 

preluarea integrală de către aceasta a atribuțiilor de asigurare a calității serviciului de mediere, de 

reprezentare a intereselor mediatorilor și de monitorizare a serviciilor de mediere, în condițiile 

introducerii obligativității participării tuturor părților la o primă ședință de mediere în anumite tipuri 

de cauze și în condiții financiare și de timp stabilite prin lege. 

 Practic, prin raportare la obiectivele generale și specifice propuse, implementarea acestei 

variante ar presupune: 

- ... 

Din punct de vedere al eficienței (văzută ca raport între rezultatele obținute și eforturile 

depuse în vederea obținerii respectivelor rezultate) și al eficacității (văzută ca raport între rezultatele 

estimate și cele efectiv obținute), varianta descrisă: 

- ... 

Din punct de vedere al fezabilități administrative, principalele riscuri implicate de 

implementarea variantei descrise și care pot conduce la neobținerea rezultatelor estimate sunt 

generate de: 

- ... 

Impactul economic: 

- ... 

- ... 

Impactul social: 

- ... 
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Bugetul: 

- ... 
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c. Varianta 3. Descentralizat-Voluntar 

 

 

 

 

Prezentarea variantei 3 pe scurt: 

 Continuarea paradigmei existente cu întărirea rolului asociațiilor profesionale, care ar prelua 

parte din funcțiile de management, reprezentare, asigurare a calității și monitorizare a serviciilor, în 

condițiile în care Consiliului de Mediere ar gestiona mecanismele de asigurare a calității, de 

management, reprezentare în relațiile cu terții și reglementare.  Această variantă presupune 

stimularea utilizării medierii prin introducerea de stimulente în legislație, dar nu prin introducerea 

de elemente de obligativitate. 

 Practic, prin raportare la obiectivele generale și specifice propuse, implementarea acestei 

variante ar presupune: 

- ... 

Din punct de vedere al eficienței (văzută ca raport între rezultatele obținute și eforturile 

depuse în vederea obținerii respectivelor rezultate) și al eficacității (văzută ca raport între rezultatele 

estimate și cele efectiv obținute), varianta descrisă: 

- ... 

Din punct de vedere al fezabilități administrative, principalele riscuri implicate de 

implementarea variantei descrise și care pot conduce la neobținerea rezultatelor estimate sunt 

generate de: 

- ... 

Impactul economic: 

- ... 
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- ... 

Impactul social: 

- ... 

Bugetul: 

- ... 
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d. Varianta 4. Centralizat-Voluntar 

 

 

 

Prezentarea variantei 4 pe scurt: 

 Modificarea abordării, la nivel de sistem, prin crearea unei asociații profesionale unice și 

preluarea integrală de către aceasta a atribuțiilor de asigurare a calității serviciului de mediere, de 

reprezentare a intereselor mediatorilor și de monitorizare a serviciilor de mediere,.  Această variantă 

presupune stimularea utilizării medierii prin introducerea de stimulente în legislație, dar nu prin 

introducerea de elemente de obligativitate. 

 Practic, prin raportare la obiectivele generale și specifice propuse, implementarea acestei 

variante ar presupune: 

- ... 

Din punct de vedere al eficienței (văzută ca raport între rezultatele obținute și eforturile 

depuse în vederea obținerii respectivelor rezultate) și al eficacității (văzută ca raport între rezultatele 

estimate și cele efectiv obținute), varianta descrisă: 

- ... 

Din punct de vedere al eficienței (văzută ca raport între rezultatele obținute și eforturile 

depuse în vederea obținerii respectivelor rezultate) și al eficacității (văzută ca raport între rezultatele 

estimate și cele efectiv obținute), varianta descrisă: 

- ... 

Din punct de vedere al fezabilități administrative, principalele riscuri implicate de 

implementarea variantei descrise și care pot conduce la neobținerea rezultatelor estimate sunt 

generate de: 

- ... 

Impactul economic: 
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- ... 

- ... 

Impactul social: 

- ... 

Bugetul: 

- ... 
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e. Varianta 5. Varianta optimă 
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f. Precizări și recomandări 

[text de adăugat] 

 

 

9. Procesul de consultare 
 

[text de adăugat] 

Consultare cu CdM/ MJ / Conferință Craiova / Conferință națională mediatori / UNBR? 

Mediu academic? ... Pot fi invitați observatori la ședințele grupului de lucru de la toate părțile 

interesate ... 

 

10. Varianta de soluționare recomandată 
[text de adăugat] 

 

11. Planul de acțiune pentru implementarea propunerii de politică publică 
[text de adăugat] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


