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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, 24 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; 

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 instanța de judecată, 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, energie și resurse publice. 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. Acțiunile instituțiilor 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 părților aflate în conflict. Dezvoltarea și implementarea unei politici 

publice eficiente în sfera medierii, care să aibă efect în menținerea echilibrelor sociale, dar și 

care să fie respectuoase față de angajarea banului public, necesită implicarea acestor actori, dar 

și întărirea legăturii și cooperării între ei. 

[text de adăugat] 
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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. 

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 de mediere. Conform articolului 24 din Legea nr. 192/20016, corpul profesional al 

mediatorilor este organizat prin asociații profesionale (ONG-uri constituite în baza OG 26/2000 

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 

procedurale din domeniile civile, penale și administrative cu cea privind 

medierea.  

Modificările succesive aduse legii medierii nu au generat un progres în 

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

modalitate de soluționare alternativă a disputelor și nici sprijin din partea 

altor profesii liberale cu care mediatorii ar interacționa. Cele mai multe din 
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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, modificările propuse nu răspund în 

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

legislativ definit al medierii fiind incoerent, insuficient dezvoltat, instabil și 

nearmonizat cu 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 față 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.  
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Prin urmare, corpul profesional nu este finanțat și nici dezvoltat, așa cum nu 

este nici profesia în general. Pe acest fond, corpul profesional este afectat 

de tensiuni interne, cauzate, printre altele, de cauze structurale, de sistem. 

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 

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] 
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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. 

 

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 serviciilor de mediere (i.e. statistici,monitorizare); 
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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 ... 

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: 

Implementare 

Modificarea Legii 192/2006 astfel încât: 

- Consiliul de Mediere devine subordonat ierarhic Ministerului Justiției și devine parte a 

sistemului jurisdicțional din Romania cu atribuții extrajudiciare, cu caracter de instituție 

publică; 

- În activitatea extrajudiciară, Consiliul de Mediere reprezintă interesele generale ale profesiei 

de mediator și promovează profesia de mediator, în condițiile respectării ordinii de drept, în 

vederea respectării interesului public; 

- Redefinirea atribuțiilor Consiliului de Mediere cu privire la reglementarea profesiei de 

mediator;  

- Consiliul de Mediere își exercită atribuțiile prin asociațiile profesionale de mediatori, în 

condițiile legii; 

- Partajarea atribuțiilor Consiliului de Mediere între Ministerul Justiției și asociațiile 

profesionale; 

- Reautorizarea mediatorilor pentru a îndeplini rigorile Ministerului Justiției – stabilirea 

condițiilor de autorizare din perspectiva Ministerului Justiției; 

- Autorizarea furnizorilor de formare după model acceptat/agreat de Ministerul Justiției; 



 
 

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă,  
cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European. 

Cod SIPOCA 269/ Cod MySMIS 112412 
Titlul Proiectului: “Medierea-politică publică eficientă în dialogul civic” 

 

Raport nr. 2 Grup de Lucru Politici Publice Mediere  Pag. 21 
 

- Introducerea de filtre pentru ca mediatorii sa fie înscriși în tabloul mediatorilor; 

- Redefinirea asociațiilor profesionale cu privire la modalitățile de înființare – dispozițiile legii 

generale în materie de asociații sau prin legea specială; 

- Stabilire număr de asociații ce pot acționa în piață și stabilire condiții numerice și de 

organizare internă pentru ca o asociație să poată fi profesională; 

- Necesitatea unor dispoziții tranzitorii cu privire la reorganizarea profesiei de mediator atât 

din perspectiva ierarhică cât și din perspectiva activității mediatorilor; 

- Stabilirea cauzelor unde medierea este obligatorie și instituirea sistemului de monitorizare și 

de calitate pentru actul de mediere obligatoriu de implementat de către fiecare asociație 

profesională; 

- Stabilirea bugetului pentru plata onorariilor mediatorilor pentru cauzele unde medierea este 

obligatorie, cu valoare standard indiferent de complexitatea cauzelor; 

- Bugetul pentru plata cauzelor unde medierea este obligatorie este alocat Consiliului de 

Mediere, care va achita lunar onorariile mediatorilor pentru cauzele soluționate în luna 

anterioară și va avea astfel o statistică a cauzelor soluționate prin mediere; 

- Readaptarea mediatorilor la rigorile obligativității în relația cu instanțele; 

- Stabilirea sistemului de formare continuă și pregătirea mediatorilor pentru cauzele 

obligatorii; 

- Redefinirea sistemului de control, precum și a sistemului disciplinar și de etică și deontologie 

profesională, prin asociațiile profesionale; 

- Reglementarea de către Ministerul Justiției a unui parteneriat între asociațiile profesionale și 

Consiliul de Mediere pentru corespondența autorizare- asociație- tablou; 

- Sistem de taxe dual astfel: – către Ministerul Justiției – taxă profesionala pentru servicii de 

administrare tablou și autorizare; asociații profesionale – cotizație cu valoare unic 

determinată pentru calitatea de membru. 

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: 

- eficient pentru mediatori în raport de obligativitate și ineficient din punct de vedere al 

birocratizării sistemului; 

- contribuie la degrevarea instanțelor de judecată la fel ca și în cazul în care obligativitatea ar 

exista fără ca autorizarea și tabloul sa fie în subordinea Ministerului Justiției; 

- poate genera posibile standarde diferite impuse de asociațiile profesionale în raport de 

calitatea actului de mediere; 

- o verificare mai riguroasa a calității actului de mediere; 

- poate genera o evidență a cauzelor soluționate prin mediere; 

- oferă credibilitate și garanție pentru consumatorii de servicii de mediere cu privire la 

calitatea actului profesional și efectele actelor care emană de la profesionistul-mediator. 

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: 
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- birocrație excesivă; 

- risc privind standarde diferite impuse de asociațiile profesionale; 

- intervine parțial în bugetul consolidat al statului cu privire la sumele alocate pentru plata 

serviciilor de mediere acordate de profesioniștii mediatori în cauzele unde medierea este 

obligatorie, cât și cu privire la cheltuielile administrative ale Consiliului de Mediere; 

- riscul ca obligativitatea să nu fie utilizată de asociațiile profesionale la justul potențial pentru 

profesioniști din cauza unor interpretări diferite. 

Impactul economic: 

- creșterea cheltuielilor statului în domeniul justiției (diminuarea încasărilor din taxele de 

timbru); 

- reducerea cheltuielilor statului în materie de costuri pe termene de judecată în cauzele unde 

medierea este obligatorie; 

- venituri din impozitele achitate de mediatori; 

- venituri din autorizare și tabloul mediatorilor; 

- creștere costuri pentru profesioniști prin sistemul dual de taxare.  

Impactul social: 

- creșterea gradului de nemulțumire al beneficiarilor de servicii pe criteriul obligativității; 

- creșterea gradului de încredere în caz de mediere reușită și evitarea unui proces în caz de 

obligativitate; 

- creșterea gradului de mulțumire în timp, pentru cauzele obligatorii și posibilitatea extinderii 

obligativității și la alte tipuri de conflicte. 

Bugetul: 

- imposibil de estimat un buget pana la stabilirea prin lege a cauzelor în care intervine 

obligativitatea medierii, precum și frecvența acestora; 

- pentru cauzele obligatorii, finanțate de Ministerul Justiției prin sume alocate Consiliului de 

Mediere, bugetul per cauza este fix, indiferent de cauză, complexitate sau durata de 

soluționare și achitat lunar de Consiliul de Mediere, pentru cauzele soluționate; 

- nu este nevoie de buget pentru funcționarea asociațiilor profesionale, acestea urmând să se 

întrețină din cotizațiile achitate de mediatori. 

Promovare: 

- prin intermediul asociațiilor profesionale; 

- la propunerea Consiliului de Mediere, Ministerul Justiției poate aloca fonduri din bugetul 

propriu  pentru promovarea medierii prin programe naționale dedicate. 
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b. Varianta 2. Centralizat-Obligatoriu 

 

 

 

Prezentarea variantei 2 pe scurt: 

 Modificarea abordării, la nivel de sistem, prin organizarea corpului profesional al 

mediatorilor sub forma 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 (atribuțiile Consiliului de Mediere), în condițiile 

introducerii obligativității participării tuturor părților la ședința de mediere în anumite tipuri de 

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

 Pași pentru implementarea acestei variante: 

I. Reglementare - modificarea 
Legii 192/2006 pentru 

 

 - abrogarea prevederilor cu privire la definirea, constituirea și 
atribuțiile Consiliului de Mediere; 

 - modificarea prevederilor cu privire la organizarea asociațiilor 
profesionale ale mediatorilor și introducerea înființării asociației 
unice și a condiționării dreptului de exercitare a profesiei de 
apartenența la această asociație; 

 - preluarea tuturor atribuțiilor CdM de către asociația unică; 
 - introducerea obligativității părților de a participa la ședința de 

mediere plătită de către stat (sub forma unui ajutor de stat pentru 
soluționarea amiabilă a disputelor, menit să acopere cheltuielile 
generate de ședința de mediere obligatorie; cuantumul onorariului 
datorat mediatorului se stabilește prin lege și nu poate depăși 20% 
din venitul minim lunar brut pe economie) sub sancțiunea unei 
amenzi în caz de neparticipare, cu enumerarea tipurilor de cazuri 
pentru care se impune această obligativitate; 

 - modificare Codurilor de Procedură Civilă și Penală pentru a integra 
prevederile cu privire la obligativitatea participării la ședința de 
mediere, a listei de cazuri pentru care se impune obligativitatea și a 
procedurilor de urmat în aceste cazuri; 

 - legiferarea prevederilor cu privire la gestionarea fondurilor și 
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efectuarea plăților referitoare la ajutorul de stat pentru SAD de 
către MJ; 

II. Organizare – etape  
 - preluarea temporară a atribuțiilor CdM de către MJ până la 

formarea asociației unice; 
 - desemnarea de către MJ a unei comisii de elaborare de 

documentelor asociației unice – statut, structură, organe de 
conducere și control, regulamente etc.; 

 - dizolvarea asociațiilor profesionale; 
 - înființarea asociației unice a mediatorilor (de văzut procedura de 

înființare) și a structurilor județene și sectoriale (București); 
 - înscrierea mediatorilor în asociația unică, prin structurile 

județene/sectoriale; 
 - alegerea organelor de conducere și control la nivel 

județean/sectorial și național; 
 - prima adunarea generală pentru adoptarea documentelor 

asociației și stabilirea cuantumului taxelor profesionale; 
 - transferul atribuțiilor fostului CdM de la MJ la asociația unică; 
III. Funcționare și Control – se 
realizează prin 

 

 - prin preluarea atribuțiilor CdM de către organele asociației unice; 
 - elaborarea listelor de mediatori arondați instanțelor de către 

organele județene ale asociației unice; includerea pe aceste liste se 
face pe baza opțiunilor individuale și nu poate fi nici impusă, nici 
limitată de către asociație sau instanță; 

 - preluarea de către mediatorii arondați a cazurilor unde se impune 
obligativitatea participării la ședința de mediere; 

 - procedura apelului la mediere pentru cazurile unde se prevede 
obligativitatea: 1. înregistrarea cazului la instanță; 2. desemnarea 
mediatorului și stabilirea datei, orei și locului pentru prima ședință; 
3. comunicarea acestor informații părților și mediatorului; 3. 
depunerea eventualelor solicitări pentru modificare dată/oră 
pentru motive fortuite, dar nu mai mult de 1 lună de la înregistrare; 
4. efectuarea ședinței cu semnarea contractului dintre părți și 
mediator și participarea obligatorie a părților împreună cu avocații 
lor (în cazul în care îi au); 5. la încheierea ședinței, mediatorul va 
elabora procesul-verbal unde va descrie în detaliu derularea 
ședinței, demersurile făcute pentru soluționare și rezultatul; 6. în 
caz de finalizare prin acord, mediatorul depune contractul, procesul 
verbal și acordul la registratura instanței unde a fost înregistrat 
cazul; 6a. judecătorul desemnat aprobă sau respinge (întemeiat și 
în scris) acordul; 6b. părțile se prezintă la termenul fixat pentru a 
confirma acordul și primi consfințirea; 7. în caz de finalizare prin 
eșec, mediatorul depune contractul și procesul verbal; 7a. în cazul 
în care judecătorul desemnat consideră că mediatorul sau părțile 
nu au depus eforturile necesare pentru ajungerea la un acord, 
poate dispune reluarea primei ședințe; dacă se consideră că 
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mediatorul nu a depus eforturile necesare, nu va avea dreptul la 
onorariu; dacă se consideră că părțile nu au depus eforturi, 
onorariul pentru noua ședință va fi suportat de ele; 8. în cazul în 
care nu s-a ajuns la un acord, părțile și mediatorul pot solicita 
continuarea procedurii de mediere – în acest caz, mediatorul 
depune contractul și procesul verbal, iar în procesul verbal va 
argumenta solicitarea de continuare; 8a. în cazul în care judecătorul 
desemnat este de acord, procedura de mediere va continua, 
judecătorul fixând un termen limita rezonabil pentru finalizare; 
onorariul mediatorului va fi de aici înainte suportat de părți, într-un 
cuantum fixat de comun acord cu mediatorul și prevăzut într-o 
anexă a contractului de mediere, la care se va atașa și acceptul 
formal al instanței pentru continuarea procedurii de mediere. 

 - ședința de mediere pentru cazurile unde este prevăzută 
obligativitatea va avea un format tip care va trebui respectat și 
demonstrat de către mediator; de asemenea, contractul, procesul 
verbal și acordul vor avea fiecare un format tip, agreat de asociație 
și instanțe și aplicat la nivel național; 

 - gestionarea plângerilor împotriva mediatorilor de către Comisiile 
de Disciplină din care fac 1 mediator, 1  judecător și 1 expert în ADR 
independent; comisia ia decizii din consens sau majoritate 2 la 1 – 
în acest caz, cel care se opune trebuie să formuleze în scris 
argumentația poziției sale dizidente; întreaga documentație a 
comisiei de disciplină va fi disponibilă publicului în Tabloul 
Mediatorilor, la poziția mediatorului în cauză; în cazul stabilirii 
vinovăției, în funcție de gravitatea abaterii, mediatorul  poate fi 
pedepsit gradual, de la avertisment la amendă la suspendare 
temporară sau chiar retragerea dreptului de profesare; 

 - desemnarea mediatorilor pentru preluarea cazurilor care prevăd 
obligativitatea se face în ordinea alfabetică a listei, iar mediatorii nu 
pot refuza mai mult de 2 cazuri succesiv pe lună; în caz de refuz 
repetat sunt scoși de pe lista instanței; 

 - gestionarea plății onorariului datorat mediatorilor pentru cazurile 
unde se impune obligativitatea se face lunar de către oficiile 
financiare ale instanțelor, în baza documentelor prevăzute de lege 
depuse până la o dată limită în fiecare lună; 

 - statul va suporta ajutorul de SAD o dată pe an pentru oricare 
dintre cetățenii sau persoanele juridice din România, în cazul în care 
aceștia sunt inițiatorii procesului în instanță; 

 - mediatorii înscriși pe listele instanțelor au obligația formării 
continue într-un cuantum de ore fixat de asociație și agreat de 
instanțe; mediatorii vor urma cursuri agreate în comun de asociație 
și instanțe, în baza unei aplicații standard făcute de furnizorul de 
curs; oricine poate oferi cursuri de formare profesională a 
mediatorilor cu respectarea prevederilor legale și a unui minim de 
condiții stabilite de asociație și instanțe; 

 - MJ va avea responsabilitatea constituirii bazei de date naționale 
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cu privire la gestionarea fondurilor destinate medierii și, ca urmare, 
a bazei de date statistice cu privire la activitatea de mediere pentru 
cazurile care prevăd obligativitatea. 

IV. Finanțare  
 - prin taxele profesionale plătite de mediatori, granturi naționale și 

internaționale, alte surse de venit adoptate prin hotărâri ale AG; 
V. Promovare  
 - prin intermediul organelor de profil din cadrul asociației unice; 
  
 

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: 

- pentru obiectivul general 1 modificarea și corelarea cadrului legislativ în domeniu – x1 (unde 

x variază de la 1 complet ineficientă până la 5 complet eficientă) 

- pentru obiectivul general 2 plan de măsuri privind promovarea medierii și creșterea 

vizibilității profesiei de mediator – x2 

- pentru obiectivul general 3 elaborarea unui standard comun acceptat privind calitatea 

serviciului de mediere – x3 

- pentru obiectivul general 4 noi norme de etică și deontologie profesională în domeniu – x4 

x1-4 se determină în GL prin media gradațiilor acordate de fiecare dintre membrii GL. 

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: 

- birocratizarea excesivă a profesiei de mediator, proiectată inițial tocmai ca o alternativă la 

un sistem puternic birocratizat și rigid cum este cel al justiției; 

- riscul monopolizării administrării profesiei de către un grup instalat la conducerea asociației 

unice; 

- obligarea mediatorilor de a se asocia împotriva voinței lor; 

- riscul standardizării eronate sau absurde a unei profesii care este prin definiție informală și 

multiformă; 

- obligativitatea participării la ședința de mediere, indiferent de natura individuală a cazurilor, 

riscă să provoace opoziția generalizată a potențialilor beneficiari și a unora dintre profesiile 

liberale interesate; 

- creșterea cheltuielilor statului în domeniul justiției fără obținerea garanției decongestionării 

semnificative a sistemului de justiție; 

- riscul major este legat de posibila neadecvare a resurselor umane din mediere de a prelua 

sarcina efectuării la condiții de calitate stabilite a ședințelor de mediere acolo unde se 

impune obligativitatea. Pentru primul an de funcționare se prevăd oriunde între 200,000 și 

1,200,000 de cazuri unde medierea ar fi obligatorie (10% și, respectiv, 60% din volumul 

mediu de procese noi înregistrate anual de instanțele din România) la un număr estimat vag 

de 4,000 de mediatori activi nominal azi, adică între 50 și 300 de cazuri pentru fiecare, în 

mod absolut (la un număr aproximativ de 250 de zile lucrătoare pe an, ar îndemna între 1 și 
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6 ședințe pe săptămână pentru fiecare mediator, presupunând că toți cei 4,000 sunt activi și 

ar participa la program). De aceea, este recomandată inițial restrângerea listei de cazuri 

unde participarea la ședința de mediere să fie obligatorie, lista urmând a fi extinsă gradual în 

timp, pe măsura degrevării instanțelor și a creșterii capacității sistemului de mediere de a 

face fața necesităților. 

Impactul economic: 

- creșterea cheltuielilor statului în domeniul justiției; 

- restrângerea încasărilor statului din taxele de timbru; 

- soluționarea mai rapidă și mai eficientă a disputelor prin mediere poate avea efecte 

economice semnificative, fără ca ele să poată fi cuantificate cu acuratețe în această fază; 

Impactul social: 

- răspândirea utilizării medierii prin creșterea numărului de persoane și organizații expuse ei 

poate contribui semnificativ la refacerea capitalului social, a capacităților individuale, 

organizaționale și comunitare de soluționare amiabilă a conflictelor și astfel poate conduce 

la o armonizare a relațiilor sociale și a creșterii nivelului de încredere la nivelul societății; 

- expunerea părților la argumentele consilierilor juridici adverși în cadrul ședinței de mediere 

poate crește gradul de educație juridică a părților și de conștientizare a drepturilor și 

obligațiilor egale și sociale, ceea ce poate contribui la creșterea gradului de detensionare a 

relațiilor dintre actorii individuali, organizaționali și instituționali ai societății; 

- prin constituirea unui corp profesional distinct și unitar al mediatorilor poate crește 

prestigiul acestei profesii și a membrilor săi, atât în raport cu alte profesii liberale cât și în 

raport cu cetățenii și organizațiile publice și private, și a capacității ca aceștia să joace un rol 

mult mai consistent în societatea românească de azi; 

Bugetul: 

- la un număr estimat de 2 mil. procese noi pe rol anual și presupunând că 10% până la 60% 

dintre acestea s-ar preta la impunerea obligativității efectuării ședinței de mediere, 

cuantumul ajutorului de stat pentru SD (stabilit arbitrar la 20% din venitul minim brut lunar, 

adică 380 lei) s-ar plasa între 76 mil. lei  și 456 mil. lei pe an în primul an, apoi ar putea crește 

proporțional cu extinderea listei de cazuri unde se impune obligativitatea. De adăugat alte 

cheltuieli conexe legate de întreținerea spațiilor alocate medierii de către instanțe (și de luat 

în considerare disponibilitatea acestora) și a numărului de ore efectuate de personalul 

instanțelor în favoarea medierii; 

- întrucât asociația unică și formele de exercitare a profesiei de mediator se întrețin din 

fonduri proprii, nu există alte cheltuieli asumate de stat prin bugetul național.  
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c. Varianta 3. Descentralizat-Voluntar 

 

 

 

 

Varianta propusă are în vedere: 

- respectarea și punerea în practică a principiilor de bază1 recunoscute și aplicate în mediere, 

la nivel internațional 

                                                           
1 a. auto-determinarea părților participante la procesul de asistare;  

-procesul de mediere are caracter voluntar- este principiul conform căruia părțile participante la 
proces sunt deplin libere să decidă asupra deschiderii, participării la procesul de mediere, asupra 
continuării sau încheierii sale, asupra formei sale, a problemelor de discutat, a obiectivelor, soluțiilor şi 
a modului de implementare a acestora;  
-părțile trebuie să poată să decidă în condiții de maxim posibilă cunoștință de cauză – principiul afirma 
dreptul părților de a fi informate în mod oportun, corect, complet și adaptat: 

- cu privire la procesul de mediere, la drepturile și obligațiile ce le revin în cadrul acestuia, la 
avantajele și dezavantajele ce pot rezulta din utilizarea acestui tip de servicii, precum și cu 
privire la alternativele la care pot recurge pentru administrarea și soluționarea conflictului în 
care sunt angajate (alți furnizori de servicii de mediere, de servicii de administrare și-sau 
soluționare a conflictelor prin metode alternative, clasice sau de alte tipuri de servicii); 
- oferindu-li-se datele și explicațiile necesare înțelegerii situației conflictuale în care se află și 

luării deciziilor necesare pentru derularea acestui proces de asistare;  
-caracterul individual, personal, privat al procesului – principiu care garantează părților dreptul de a-și 
defini propriile perspective, înțelegeri, probleme, interese, nevoi, obiective și condiționări, să-și 
construiască propriile soluții și să decidă fără a fi influențate de terți (mediatorii și/sau personalul lor 
asistă părțile, nu realizează procese de tip intervenție);  la desfășurarea procesului de asistare participă 
doar părțile asistate, precum și furnizorii de servicii și alte persoane care beneficiază de acordul 
acestora dat în condiții de cunoștință de cauză 
-procesul de mediere are în centrul său pe beneficiarii de astfel de servicii, care sunt principala resursă 
pentru derularea procesului și care dețin un ridicat nivel de putere de decizie asupra procesului de 
mediere şi putere maximă de decizie asupra fondului acestuia;  

b. imparțialitate, neutralitate/ echidistanță a mediatorilor față de părțile asistate – principiul determină dreptul 
părților la asistare în cadrul unui proces de mediere în care să nu existe nici un fel de privilegiu alocat uneia dintre 
părți în detrimentul celorlalte, unei perspective, teze în detrimentul altora; toți participanții la procesul de 
mediere, temele, susținerile, nevoile, interesele, variantele, problemele, potențialele soluții trebuie să se bucure 
de tratament egal, echilibrat, nediscriminatoriu pe parcursul/ la nivelul întregului proces;  
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- realizarea unui sistem cu nivel ridicat de elasticitate și adaptabilitate față de caracteristicile și 
nevoile beneficiarilor de servicii, care să poată oferi sustenabilitate furnizorilor de servicii și 
care să asigure eficiența și eficacitatea funcționării sistemului:  modelul aplicat cu succes la 
nivel internațional în marea majoritate a sistemelor de mediere funcționale este cel care 
prezintă un  nivel scăzut de centralizare/ridicat de descentralizare pentru sistem și furnizorii 
de servicii (în care decizia se ia și aparține masei furnizorilor de servicii și sistemelor 
asociative create de aceștia și în care sistemul și furnizorii de servicii se auto-reglementează, 
auto-guvernează, auto-susțin și se auto-finanțează), iar participarea beneficiarilor la procesul 
de mediere este voluntară (nu există constrângeri care să îi oblige să facă sau nu, să decidă 
într-un anumit sens indiferent de activitatea asociată sau aparținând serviciului de 
mediere) ; 

- debirocratizarea sistemului și redimensionarea sistemului unic și cu nivel maxim de 
centralizare constituit din Consiliul de mediere și Corpul profesional al mediatorilor pentru 
obținerea unui sistem care să răspundă cerințelor de eficiență și eficacitate atât din 
perspectiva activităților, responsabilităților dar și a cheltuielilor; 

- realizarea și funcționarea sistemului în condițiile în care deciziile pentru și din cadrul acestuia 
sunt luate de persoane competente, cu experiență și care au un nivel ridicat de etică și care 
– în cazul în care sunt în situația de a decide pentru alții – aceștia să o facă în mod 
transparent, previzibil, corect, în favoarea celor pe care îi reprezintă și pe baza unui mandat 
clar, specific (riscul ca aceste condiții să nu fie întrunite în cadrul acestui model sunt 
semnificativ mai scăzute decât în cazul în care sistemul de mediere ar fi creat, administrat și 
controlat de persoane din afara sistemului sau din cadrul acestuia, dar fără a răspunde 
condițiilor anterioare, fără să fie în mod etic interesate de corecta sa funcționare și/sau dacă 
s-ar utiliza un alt model, bazat pe decizia centralizată a unui număr limitat de persoane 
(model prin a cărui utilizare s-a ajuns la blocarea actualului sistem); 

- efectuarea unui număr cât mai mic posibil de modificări asupra legislației în vigoare și asupra 
normelor naționale existente ce vizează acest sistem național;  

- realizarea aplicării modelului cu un nivel de costuri cât mai scăzut, atât la nivelul sistemului 
de mediere cât și al cel al terților (Guvern, Minister al justiției etc.). 

 

                                                                                                                                                                                     
c. deplina independență a mediatorilor – principiu care impune ca furnizorii de servicii să nu depindă de entități 
care să îi condiționeze pe aceștia în mod direct, indirect sau care să determine apariția unor astfel de percepții și 
care este de natură a garanta imparțialitatea, neutralitatea și echidistanță furnizorilor de servicii față de cauză, 
părțile implicate, afectate sau interesate în disputa pe care o asistă;  
d. lipsa/preîntâmpinarea conflictelor de interese – furnizorii de servicii nu trebuie să aibă interese de tip 
personal sau instituțional sau să determine apariția unor astfel de percepții -  principiul are în vedere prevenirea 
denaturării voluntare sau involuntare a calității procesului de asistare în condițiile în care furnizorii de servicii de 
asistare ar avea interese personale sau ar promova interese ale unor terți în cauza pe care o asistă sau față de 
părți implicate, afectate de conflictul respectiv și/sau care sunt interesate de rezultatele acestuia;  
e. caracterul confidențial al procesului – principiul garantează păstrarea confidențialității asupra informațiilor 
comunicate de părțile asistate în cadrul procesului, în legătură cu acestea, cu conflictul asistat și deciziile 
acestora; mediatorul este obligat ca la începutul procesului să stabilească împreună cu părțile asistate limitele de 
confidențialitate și să le informeze  pe acestea dacă există norme cu caracter obligatoriu care le limiteze acest 
drept;  
f. respect al diversității, accesul egal la oportunități, respectarea drepturilor omului, lipsa formelor de 
discriminare care să influențeze în mod negativ pe beneficiarii de servicii sau terțe părți – principiul stabilește 
obligații ale furnizorilor de servicii vizând comportamentul acestora în cadrul activității de mediere și în relație cu 
beneficiarii de servicii. 
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Prezentarea variantei 3 pe scurt: 

 Modelul reprezintă o continuare a paradigmei existente cu întărirea semnificativă a rolului 

mediatorilor afiliați în asociații (profesionale sau de alt tip) și al mediatorilor neafiliați, care ar prelua 

o parte substanțială din puterea de decizie din cadrul sistemului, Consiliul de mediere urmând să 

funcționeze pentru apărarea/promovarea intereselor părților beneficiare de servicii de mediere, iar 

activitățile și responsabilitățile acestuia să fie alocate și monitorizate prin hotărâri ale Congresului 

mediatorilor luate pe baza propunerilor Forului/Entității permanente de management și ca urmare a 

recomandărilor Senatului. Astfel, controlul asupra funcțiilor de management, reprezentare, 

bugetare, asigurare a calității și monitorizare a serviciilor, inițiativă legislativă etc. ar fi exercitat de 

mediatori prin asociații (profesionale sau nu) ale acestora, prin intermediul unui For/Entitate 

permanentă de management a sistemului formată din reprezentanți ai asociațiilor (profesionale sau 

nu) și ai mediatorilor neasociați și una nepermanentă cu întrunire anuală (Congresul mediatorilor), în 

condițiile în care Consiliul de Mediere ar avea rolul de a promova interesele beneficiarilor de servicii 

și de a pune în practică deciziile de tip strategic luate în cadrul Congresului și pe cele de aplicare 

luate în cadrul Forului/Entității permanente de management (CdM ar urma să aibă nivel de decizie 

limitat și subordonat Congresului și Forului/Entității permanente de management și ar  gestiona 

mecanismele de asigurare a calității serviciilor din perspectiva beneficiarilor de servicii, de 

management, reprezentare în relațiile cu terții și reglementare în limitele deciziilor entităților 

menționate anterior și sub controlul acestora). CdM ar urma să reprezinte interesele beneficiarilor 

de servicii, iar Congresul, Forul/Entitatea permanentă, asociațiile (profesionale sau nu) ale 

mediatorilor ar reprezenta interesele furnizorilor de servicii de mediere. 

 Modelul poate include o entitate de monitorizare și control asupra calității  serviciilor oferite 

(realizată în conformitate cu pachetul de norme profesionale specifice precum principii, standarde, 

bune practici) - Senatul (format din mediatori cu competențe, experiență, etică confirmată) ce ar 

B1.Nivel ridicat de centralizare-nivel scăzut 
de autodeterminare  
Structura furnizare servicii/forma organizare 
unica la nivel național.  
Decizie centralizată – se ia la nivelul 
organizației unice (si la cel al eventualelor 
structuri subordonate, pe baza de 
împuternicire/delegare de atribuții)  

B2. Nivel ridicat de autodeterminare – nivel ridicat 
de descentralizare, fără ca acesta să fie total/maxim 
Structura furnizare servicii/forma organizare bazată 
pe libera asociere pe criterii de interes comun, în care 
limitările sunt preponderent decise și asumate de 
practicienii asociați sau neasociați (excepție fac 
normele legale generice). 
Deciziile se iau preponderent la nivelul practicienilor, 
asociați sau nu, direct sau indirect prin entități de tip 
asociativ ale acestora  

 

model rezonabil din perspectivă 

normativ/funcţională  
 

                            

X 

A2.Participare total voluntară la proces 

A1. Participare obligatorie la proces 

B2 B1 
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exercita monitorizare asupra deciziilor luate în cadrul sistemului (Congres, For/Entitate permanentă 

de management, asociații profesionale sau de alt tip al mediatorilor, CdM) și nu ar avea rol de 

executiv ci de semnalare a eventualelor încălcări și de blocare a punerii în practică a deciziilor luate 

cu încălcarea normelor profesionale.  

 Controlul de calitate al sistemului – strict din perspectiva legalității sale – poate fi completat 

prin asumarea și exercitarea acestui rol de către Ministerul de justiție, prin adăugarea acestei 

atribuții unui departament pre-existent din cadrul acestuia. 

 

Această variantă presupune: 

- creșterea semnificativă a nivelului de implicare și decizie al  mediatorilor asociați și 
neasociați asupra sistemului și exercitarea acestuia în mod direct în cadrul Congresului, în 
mod indirect în cadrul asociațiilor (profesionale sau nu) și/sau al Forului/Entității 
permanente de management al sistemului; 

- menținerea unui control de calitate multi-nivel și scăderea semnificativă a riscului major ce 
apare în condițiile în care deciziile sunt luate în mod centralizat, cu instituire unilaterală și 
arbitrară de obligații (cazul prezent al CdM) și instituire a unui sistem de check&balance 
format din mediatori afiliați și neafiliați în asociații profesionale sau nu, Congres al acestora, 
For/Entitate permanentă de management (format din reprezentanți ai asociațiilor și ai 
mediatorilor neasociați), Senat (format dintr-un număr impar de mediatori aleși pe bază de 
criterii clare, obiective de competență, cu experiență și nivel ridicat de etică),  Consiliu de 
mediere (promovare a intereselor beneficiarilor de servicii) și Minister de justiție (pentru 
supravegherea legalității normelor create în cadrul sistemului), (potențiali)beneficiari de 
servicii (ale căror nevoi și interese trebuie soluționate și a căror decizie de consum 
reprezintă indicator esențial) și din prevederi ale sistemului normativ generic; 

- stimularea utilizării medierii prin oferirea de răspuns adaptat, de calitate, eficient, eficace 
față de nevoile și interesele beneficiarilor de servicii prin introducerea de stimulente în 
cadrul sistemului de mediere, în cel de legislație specială și generică (și nu prin decizie 
centralizată sau introducerea de elemente de obligativitate asupra beneficiarilor de servicii 
sau a furnizorilor acestora (dincolo de cele asumate de aceștia liber și în cunoștință de 
cauză); 

- modificări minime la nivel sistem normativ – puține în lege, mai multe la nivel de hotărâri ale 
CdM - și noi norme liber negociate și asumate la nivelul profesional (în cadrul și la nivel de 
For/Entiate permanentă de management, asociații ale mediatorilor, Senat, mediatori 
neafiliați);  

- respectarea normelor profesionale unanim acceptate de sistemul de mediere la nivel 
internațional – principii de bază, standarde, bune practici ; pachetul de principii de bază 
poate deveni instrument eficient pentru rapida, corecta  și eficienta evaluare a oricărei 
forme, norme sau activități din cadrul sistemului de mediere; pachetul de norme (principii, 
standarde, bune practici) urmează fie propus de Senat, discutat și aprobat în mod succesiv 
de mediatori neafiliați și de asociațiile acestora, Forul/Entitatea permanentă de 
management și la final de Congres); 

- din perspectiva principiilor de bază ale medierii (instrument utilizat pe scară largă la nivel 
internațional pentru identificarea și evaluarea calității sistemelor, modelelor și serviciilor de 
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mediere), acest model răspunde tuturor cerințelor impuse pentru realizarea unui sistem 
funcțional, eficient și eficace. 

 

Analiză a modelului Descentralizat - Voluntar din perspectiva principiilor de bază ale medierii: 
1. auto-determinarea beneficiarilor de servicii – permisă/asigurată de model 
2. imparțialitate, neutralitate-echidistanță – permisă/asigurată de model 
3. deplina independență a furnizorilor de servicii – asigurată de model 
4. preîntâmpinare/lipsă conflicte de interese – permisă/asigurată de model 
5. confidențialitate proces – permisă/asigurată de model 
6. respect al diversității, acces egal la oportunități, 

discriminare, respectarea drepturilor omului 
– permisă/asigurată de model 

  
*  cu cât crește nivelul de descentralizare/independentă a  furnizorilor de servicii (puse în 
evidență prin nivelul de descentralizare a sistemului de mediere, al furnizorilor de servicii din 
cadrul acestuia și cel al libertății de decizie privind propria activitate) și crește nivelul de 
autodeterminare al beneficiarilor acestora (puse în evidență de nivelul de libertate în deciziile 
privind participarea la sesiuni de informare/evaluare conflict, la procesul în sine, de a ajunge 
la un acord, de a pune în practică eventualul acord), cu atât există un potențial mai ridicat de 
a pune în practică principiile de bază ale medierii, de obținere a unui sistem și serviciu de 
calitate, generator de  satisfacție pentru beneficiarii și furnizorii de servicii. 

 

 Pentru implementarea acestei variante sunt necesare elemente de: 

I. Normare  
 - modificarea Legii 192/2006 și a textelor ulterioare cu referire la prevederile de 

definire, constituire și  atribuții ale Consiliului de Mediere; modificarea atribuțiilor 
Consiliul de mediere în sensul alocării acestuia de atribuții vizând reprezentarea 
intereselor beneficiarilor de servicii și alte activități executive decise de Congres pe 
baza propunerilor forului de management permanent, al asociațiilor profesionale și 
al mediatorilor neasociați și în spiritul și limitele  inițiale ale Legii192/2006; 

 - modificarea hotărârilor CdM în sensul realizării: 
o descentralizării sistemului de decizie în cadrul sistemului și abrogarea 

prevederilor referitoare la obligațiile incompatibile cu principiile medierii 
instituite asupra: 

• beneficiarilor de servicii; 

• furnizorilor de servicii, altele decât cele acceptate și asumate de 
aceștia în mod democratic (prin trecere prin modelul decizional 
propus); 

o reorganizării asociațiilor existente și creării de noi asociații (profesionale sau 
nu) ale mediatorilor pe baza dreptului acestora la liberă asociere și abrogare 
a condiționării dreptului de exercitare a profesiei de apartenența la Corpul 
profesional înțeles ca asociație unică, de plata unor taxe sau alte condiții care 
încalcă prevederile principiilor de bază din mediere, recomandările CE, 
legislația internă și/sau deciziile luate în mod democratic de mediatori; 

o preluării atribuțiilor de decizie centralizată a CdM (care devine organism 
reprezentare a intereselor beneficiarilor de servicii și de implementare a 
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deciziilor Congresului, Forului/Entității de management)de sistemul nou 
creat, descentralizat și constituit din: 

• Congresul mediatorilor - întrunire anuală ordinară și extraordinară 
(când este necesar) convocată de Forul/Entitatea permanentă de 
management împreună cu Senatul și/sau un număr relevant din 
mediatorii asociați și neasociați; la lucrările acestuia participă toți 
mediatorii asociați și neasociați și care se finalizează cu decizii asupra 
obiectivelor, politicilor, strategiilor, etc. aprobă componența, bugetul 
CdM, atribuțiile altele decât cele ce vizează în mod direct și 
nemijlocit interesele beneficiarilor de servicii de mediere, 
obiectivele, activitățile și descarcă de responsabilități sau stabilește 
responsabilități și măsuri în sarcina acestora pe baza rezultatului 
propriei monitorizări și a celei efectuate de Forul/Entitatea 
permanentă de management, Senat, asociații ale mediatorilor, 
mediatorilor neafiliați; 

• Corp profesional al mediatorilor – urmează să fie desființat sau 
modificat în sensul în care acesta devine entitate cu/fără 
personalitate juridică care cuprinde pe toți mediatorii afiliați sau nu, 
dar care nu are drept de reglementare, dispoziție, control etc. dar cu 
eventual rol de promovare a identității și intereselor mediatorilor și 
de participare la activități în limitele stabilite de Congres, 
For/Entitate permanentă a management, Senat sau pe baza 
propunerilor realizate de grupuri de inițiativă ale mediatorilor; 

• Senat - activitate permanentă, format dintr-un număr impar de 
mediatori care răspund  unor condiții stricte și obiective de 
competență, experiență și etică cu atribuții de monitorizare a calității 
din cadrul sistemului de mediere, de sesizare a sistemului de 
soluționare a plângerilor, de participare la soluționarea plângerilor 
cu nivel ridicat de importanță din cadrul sistemului, participare la 
realizarea sistemului de norme din cadrul sistemului profesional; 

• For/Entitate de management permanent - format din reprezentanți 
ai asociațiilor profesionale și ai mediatorilor neasociați, realizează 
managementul executiv în limitele aprobate de Congres și de 
normele în vigoare, reprezintă interesele mediatorilor, are inițiativă 
legislativă, auto-reglementare, auto-guvernare, auto-susținere și 
auto-finanțare a propriei activități (în limitele legii și a normelor 
profesionale), monitorizează activitatea CdM, cea proprie, a 
asociațiilor profesionale și a mediatorilor afiliați sau nu; 

▪ asociații ale mediatorilor – constituite pe baza dreptului la 
liberă asociere,  auto-reglementate, auto-guvernate, auto-
susținute și auto-finanțate (limitate doar de norme generale, 
norme profesionale - principii - și propriile decizii; 

▪ mediatori neafiliați - liberă asociere, auto-reglementate, 
auto-guvernate, auto-susținute și auto-finanțate (limitate 
doar de norme generale, norme profesionale – principii, 
standarde, bune practici comune - și propriile decizii); 

• Consiliul de mediere – modificarea modului de constituire, 
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clarificarea că în atribuțiile sale intră doar apărarea și promovarea 
intereselor beneficiarilor de servicii, alte atribuții stabilite de Legea 
192/2006 în varianta inițială și de Congresul mediatorilor, pe baza 
propunerilor Forului/Entității permanente, susținute de Senat. 

o abrogării tuturor obligațiilor instituite centralizat, autocrat, arbitrar și 
netransparent beneficiarilor și furnizorilor de servicii și înlocuire acestora cu 
altele instituite, acceptate și asumate în mod liber și democratic de furnizorii 
de servicii de mediere și acceptate de beneficiarii acestora (condiții realizate 
în condițiile în care aceștia accesează serviciile oferite) – cadrul normativ este 
completat și prin  prevederi legale generice; 

o realizării de inițiative legislative de modificare a Legii 192/2006,  cu privire la 
punerea în acord cu noile instituții și cu prevederile de liberalizare și 
descentralizare a sistemul de mediere, pentru introducerea de stimulente 
pentru încurajarea participării la procesele de mediere (modificările nu sunt 
neapărat necesare în etapele inițiale și pot fi realizate treptat, pe parcursul 
implementării modelului); 

o realizării de inițiative legislative de modificare și completare a Codurilor de 
Procedură Civilă și Penală, privind stimularea participării la ședințele de 
mediere, simplificarea accesului și a integrării deciziilor beneficiarilor în 
hotărârile entităților judiciare; 

o realizării de inițiative legislative de modificare și completare a normelor 
legale care să permită entităților de administrație publică centrală și locală, a 
celor descentralizate, persoanelor juridice private, etc. de utilizare a 
procesului de mediere în soluționarea conflictelor în care acestea se află 
angajate. 

II. Organizare în 
realizarea 
modificărilor 

 

 - constituirea unui corp de inițiativă format din mediatori ce corespund unor criterii 
obiective de competență, experiență, etică și care au dovedit existența acestora; 
- crearea modelului, a instituțiilor, sistemului de entități, norme de organizare și 
funcționare, etc.; 
- realizarea de consultări cu toate entitățile implicate, afectate, interesate de 
funcționarea noului model de sistem de mediere; 
- informarea mediatorilor cu privire la activitatea și rezultatele obținute de grupul de 
inițiativă și consultarea acestora în vederea îmbunătățirii; 
- realizarea unei platforme formate din mediatori, asociații ale acestora, membri 
CdM care să înceapă implementarea noului model; 
- obținerea angajamentului CdM în vederea asumării și aplicării noului model; 
- crearea și normarea noilor entități (For/Entitate permanentă de management) și 
modificarea în concordanță cu noua abordare a normelor celor existente (Congres, 
Senat), reformularea normelor existente în concordanță cu noua abordare; 
- contactarea reprezentanților Ministerului de justiție în vederea identificării nivelului 
de interes față de propria implicare și constituire a sistemului propriu de 
monitorizare a legalității normelor instituite de sistemul de mediere;  
- realizarea de materiale și întâlniri cu scop informativ pentru entități relevante – 
asociații pre-existente ale mediatorilor, mediatori neafiliați, membri CdM, 
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reprezentanți ai Ministerului de justiție, formatori și promotori de opinie; 
-punerea în practică a modelului propus - se poate efectua în etape succesive. în 
timp și în funcție de resursele existente și aflate la dispoziție/ce pot fi disponibilizate 
sau ce  pot fi atrase de grupul de inițiativă; 

III. Funcționare 
și control 

- se realizează prin modificarea sistemului centralizat, autoritar, punitiv de decizie 
actual și atribuțiilor de decizie ale CdM prin constituirea unui sistem cu nivel ridicat 
de descentralizare a sistemului și scăzut de constrângere a beneficiarilor și 
furnizorilor de servicii în care: 

o deciziile sunt luate direct și/sau indirect de mediatori, prin intermediul 
asociațiilor acestora, prin Forul/Entitatea permanentă de management a 
sistemului (formată din reprezentanți ai asociațiilor și ai mediatorilor 
neasociați), prin Congres, prin reprezentarea acestora în cadrul Senatului; 

o sistemul de check&balance cuprinde 2 nivele de monitorizare, decizie în 
controlul calității având un număr de 9 nivele: 

a. sector intra-profesional: 
1. sistem de norme profesionale (în principal pachet de 

principii de bază, standarde, bune practici); 
2. mediatori neafiliați; 
3. mediatori asociați; 
4. asociații ale mediatorilor (profesionale sau de alte tipuri); 
5. For/Entitate permanentă de management; 
6. Congres al mediatorilor; 

b. sector extra-profesional: 
1. Legea 192/2006, lege specială privind profesia și organizarea 

sistemului de mediere (cu modificări de actualizate conform 
modelului propus); 

2. Cadru normativ cu aplicare generică (inclusiv protecție a 
consumatorului, protecția datelor , organizare și funcționare 
a ONG-urilor, legislație fiscală etc.); 

3. Ministerul de justiție – prin (asumarea atribuției de) 
supraveghere a  inițiativelor, normelor din sistemul de 
mediere din perspectivă legală. 

 - funcționarea sistemului de mediere se va realiza pe baza unui sistem normativ 
format din norme cadru de tip special (Legea medierii) și profesional (principii de 
bază ale medierii, standarde, bune practici, decizii ale mediatorilor și formelor 
acestora de organizare) cu nivel scăzut de centralism și constrângere (sistemul 
normativ va conține cât mai puține prevederi imperative și cât multe măsuri de 
motivare pozitivă): 
- o lege cadru (Legea 192/2006), care trebuie să redevină o lege cadru  care să 
constituie un minim suport normativ necesar realizării unui nivel de coerență în 
organizare și funcționarea sistemului de furnizare de servicii și a unui minim 
acceptabil de calitate;  
- normele profesionale de tip cadru trebuie să constituie un minim suport de 
reglementare necesar realizării unui nivel de coerență în organizare și funcționarea 
sistemului de furnizare de servicii și a unui minim nivel minim acceptabil de calitate 
bazat pe pachetul echilibrat de principii ale medierii, pe standarde, bune practici și 
etică profesională (cu caracter de îndrumare), pe norme instituite de asociații ale 
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mediatorilor pentru propria lor funcționare și decise în Congresul mediatorilor 
pentru întregul sistem (auto-reglementare) ; 
 - mediatorii oferă servicii pe piața liberă reglementată în principal de cerere și 
ofertă, fapt care îi va obliga pe aceștia să ofere și să furnizeze servicii de calitate – un 
serviciu de calitate și cu preț competitiv este de natură să atragă beneficiari și să 
conducă la încasări care să poată susține propria activitate precum și participarea 
voluntară la cheltuieli necesare susținerii și dezvoltării întregului sistem ; 
- serviciile din cadrul sistemului de mediere precum asistarea pe caz (inițierea, 
participarea la procesul de mediere, deciziile din cadrul acestuia și eventuala lor 
implementare), formarea, examinarea și evaluarea sunt preponderent libere și 
necondiționate – cadrul este limitat doar de un minim necesar de norme ce prevăd 
imperativ cadrul general la nivel profesional, legea 192/2006 în forma și spiritul ei 
inițial, legi cu aplicare generică, restul normelor fiind liber asumate de mediatori  sau 
de terți colaboratori (aparținând sau nu sistemului profesional de mediere dar în 
legătură cu acesta) – utilizarea serviciilor de mediere trebuie eventual încurajate prin 
oferte promoționale făcute de furnizorii de servicii și prin eventual sprijin acordat 
beneficiarilor și/sau furnizorilor de terți publici și/sau privați; 
- serviciul de mediere este extra-judiciar, independent, auto-reglementat, auto-
guvernat, auto-sustenabil și auto-finanțat; 
- relația cu Ministerul de justiție, al Internelor, al Muncii etc. și entitățile din 
subordinea acestora, cu entitățile și sistemele de administrare centrală, locală, 
descentralizate, publice, private etc. sunt de furnizare de servicii și  colaborare în 
vederea realizării unui management de conflict de calitate; 
- gestionarea plângerilor împotriva mediatorilor se realizează de Comisii de Disciplină 
organizate la nivelul furnizorilor de servicii, a asociațiilor din care aceștia fac parte iar 
în cazurile de încălcări grave ale normelor din domeniu acestea se vor organiza la 
nivelul Forului/Entității permanente de management – acestea vor fi formate dintr-
un număr impar de mediatori aleși dintr-un grup de mediatori ce răspund unor 
condiții de competență, experiență și etică format la nivelul furnizorilor de servicii, a 
asociației sau la cel al Forumului/Entității permanente de management și Consiliului 
de mediere; competența fiecărui nivel de soluționare este stabilită în funcție de zona 
sistemului profesional și/sau social efectuată; pentru cazurile în care această zonă 
depășește furnizorul de servicii  și/sau interesele private și imediate ale beneficiarilor 
direcți de servicii, din componența Comisiei de disciplină vor face parte 1/4 membri 
ai Senatului, ¼ membri ai Consiliului de mediere, 1/4 membri sau reprezentanți ai 
Forului/Entității permanente de management, 1/4 membri sau reprezentanți ai 
asociației profesionale respective;  
- formarea inițială profesională constituie obligație a tuturor furnizorilor de servicii 
din mediere și se va efectua pe baza unor norme cadru care să asigure formarea de 
competențe care să asigure un nivel minim acceptabil de calitate;  
- formarea continuă profesională este recomandată dar nu poate fi impusă 
furnizorilor de servicii; acestora li se pot face recomandări dar nu pot fi obligați și/sau 
penalizați pentru neparticipare la astfel de activități; 
- în cazurile speciale sau de tip sistemic în care este necesară oferirea de servicii cu 
nivel ridicat de specializare, de competențe și de experiență furnizorii de servicii 
și/sau asociațiile acestora pot colabora cu entitățile interesate în vederea convenirii 
unor condiții bilaterale speciale ; 
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- normele cadru din cadrul sistemului de asistare pe caz, din cel de formare inițială și 
continuă sunt stabilite la nivel de cadru care să asigure un minim necesar de calitate 
și coerență, în mod transparent, larg participativ în cadrul sistemului de mediere 
(prin colaborarea dintre mediatori neasociați, asociații ale mediatorilor, For/Entitate 
permanentă de management, Senat și vor fi aprobate de Congres), pe baza normelor 
cu largă recunoaștere și aplicare internațională și în cooperare cu specialiști 
aparținând unor domenii specializate în cazurile în care aceasta este necesară; 
normele generale și punctuale de realizare a activităților de organizare și funcționare 
privind asistarea pe caz, formare inițială și continuă, examinare și evaluare sunt luate 
de furnizori serviciilor respective și/sau de asociațiile din care aceștia fac parte;  
- Consiliul de mediere va avea responsabilitatea constituirii bazei de date naționale 
cu privire la gestionarea fondurilor destinate medierii – ca efect al prevederilor Legii 
192/2006 iar realizarea acestei activități constituie serviciu public și se va realiza din 
fonduri proprii ale CdM; includerea oricărui furnizor de servicii, forme de exercitare a 
profesiei, asociații în materialele cu caracter publicitar (altele decât Tabloul 
mediatorilor) constituie serviciu efectuat la cererea liberă, expresă și formală a 
furnizorilor de servicii interesați și se va efectua pe cheltuiala acestora; 
- sistemul de mediere, prin mediatori neafiliați și afiliați, prin asociații ale acestora 
vor putea solicita, negocia forme alternative de finanțare a propriei activități; în 
interesul și pentru Forumul/Entitatea permanentă de management pot negocia doar 
reprezentanții acestuia, iar Consiliul de mediere și Senatul pot solicita și negocia 
forme alternative de finanțare doar în numele și folosul propriu, în scopul realizării 
propriilor atribuții, conform și în limitele stabilite de Congres. 

IV. Finanțare  
 - sistemul este auto-reglementat, auto-guvernat, auto-sustenabil și auto-finanțat – 

bugetarea se realizează descentralizat și independent la nivelul: 
o mediatorilor afiliați sau nu prin comercializarea serviciilor oferite, prin  

granturi naționale și internaționale, alte surse de venit permise de legislația 
generică în vigoare; 

o asociațiilor mediatorilor pe baza cotizațiilor, donațiilor membrilor acestora și 
a serviciilor oferite de asociații, granturi naționale și internaționale, alte surse 
de venit adoptate prin hotărâri ale membrilor acestora; 

o Forului/Entității permanente de management pe baza cotizațiilor, donațiilor 
și plății  serviciilor cerute și acceptate de asociațiile mediatorilor și de 
mediatorii neafiliați; 

o Senatului pe baza serviciilor oferite către mediatori, asociații ale acestora, 
donațiilor, granturi naționale și internaționale, alte surse de venit adoptate 
prin hotărâri ale membrilor acestora, ale Congresului mediatorilor luate pe 
baza propunerilor Forului/Entității permanente de management; 

o Consiliul de mediere pe baza serviciilor oferite și acceptate de mediatori, 
asociații ale acestora, fondurilor atrase și alocate de entități ale 
administrației de stat în vederea monitorizării modului în care sistemul de 
mediere răspunde nevoilor și intereselor beneficiarilor de  servicii, donațiilor, 
granturilor naționale și internaționale, a altor surse de venit adoptate prin 
hotărâri ale membrilor acestora, ale Congresului mediatorilor;  

o o altă variantă de finanțare se poate defini în condițiile în care CdM este 
inclus în Registrul Național al Instituțiilor Publice din România (nr. 10304), 
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acesta ar trebui să fie instituție publică (în sensul prevederii art.135 pct.5 din 
Constituția României, toate persoanele juridice înființate prin acte de putere 
sau de dispoziție ale autorităților publice centrale sau locale în scopul 
realizării unor activități fără caracter comercial sau pentru îndeplinirea unui 
serviciu public nepatrimonial) fapt ce ar impune ca CdM (ca cele mai multe 
instituții publice) să fie finanțate, în totul sau în parte, de la bugetul de stat 
sau bugetele locale, iar membrii CdM să fie asimilați angajaților contractuali 
publici (care pot fi numiți pe termen limitat, conform unor norme clare (și nu 
aleși) de mediatori în condițiile respectării cu strictețe și transparență a unor 
inventare de condiții de competență, experiență și etică) 

o trebuie reconsiderat regimul de demnitate publică pe care membrii 
Consiliului de mediere l-au asumat în propriul beneficiu urmând ca acesta să 
fie redefinit în mod democratic și să fie bazat pe calitatea și eficiența 
serviciilor pe care acesta le realizează în mod efectiv; atât Senatul și Consiliul 
de mediere pot funcționa preponderent prin întâlniri virtuale, nu au nevoie 
de sediu permanent (pot închiria ocazional un spațiu sau pot realiza întâlniri 
la sediul unuia dintre membri sau prin rotație la sedii ale acestora), pot (și 
trebuie) să externalizare serviciile auxiliare (contabilitate, juridic, IT etc.); 
pentru eficientizare, cheltuielile cu personalul se vor limita la rambursarea 
cheltuielilor neapărat necesare și la o remunerare a membrilor CdM 
proporțională cu calitatea serviciilor efectiv realizate și încasate - o eventuală 
structura și dimensiune a bugetului de cheltuieli de funcționare poate fi 
stabilită pe baza propunerilor Forului/Entității permanente de administrare și 
a deciziei Congresului mediatorilor; 

o cheltuielile implicate de organizarea și funcționarea permanentă a sistemului 
pot fi decise liber și în mod direct și/sau indirect de mediatori prin formele 
acestora de asociere și reprezentare a intereselor acestora și pot fi 
dimensionate, programate și efectuate în mod prioritar și eșalonat,  în 
funcție de disponibilul de resurse tangibile și non-tangibile; 

o Ministerul de Justiție nu are costuri legate de funcționarea sistemului de 
mediere; acesta ar trebui să susțină doar propriile cheltuieli permanente 
și/sau ocazionale impuse de monitorizarea și evaluarea legalității sistemului 
normativ din cadrul sistemului de mediere, a căror valoare se află în directă 
legătură doar cu deciziile luate de acesta. 
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-entitate cu rol de inițiativă normativă internă, 

supraveghere și control de calitate a serviciilor și 
participanți la procesele de soluționare a 

plângerilor și conflictelor din interiorul profesiei în 

calitate de membri permanenți din comisii/grupuri 
etc. 

-formată dintr-un număr impar de 

mediatori ce au cel mai ridicat nivel de competente 
(mediatori, formatori, examinatori) și experiență 

recunoscută în plan național și internațional, 

numiți de asoc. prof., mediatori neafiliați și 

validați de Congres pe bază de criterii obiective  

Norme profesionale PRINCIPII, STANDARDE, BUNE PRACTICI 

CONSILIUL DE MEDIERE 

SENAT 

ASOCIAŢII ALE MEDIATORILOR (ce 

cuprind furnizori de servicii şi forme de 

exercitare ale profesiei) FIRME, ONG-uri specializate, 

MEDIATORI NEASOCIAŢI 

ZONA PROFESIONALĂ 

1. Pachet de principii de bază -instrumentul constituie 

etalon pentru verificarea tuturor normelor și activităților 

din domeniu 

2. Standardele - instrumente definite pe baza 

principiilor de bază ale medierii 

3. Bunele practici-internaționale și naționale realizate în 

aplicarea principiilor de bază și a standardelor 

Toate instrumentele definite prin alinierea la practica 

internațională definită pentru modelele funcționale de 

bază adaptate condițiilor din România și prin 

consultarea transparentă a mediatorilor 

-adunare generală a tuturor mediatorilor în 

care aceștia își manifestă voința în mod 

nemijlocit asupra propunerilor Forumului 

mediatorilor, a Asociațiilor profesionale și 

a reprezentanților Mediatorilor neafiliați, 

referitoare la modul în care este 

reglementată și se desfășoară activitățile de 

mediere, aprobă direcțiile de dezvoltare, 

planurile de activități şi bugetele propuse 

de aceștia pentru perioada următoare, 

descarcă de responsabilități sau instituie 

cercetarea și responsabilizarea membrilor 

CdM la finalul mandatelor sau pe parcursul 

acestora în condițiile în care există 

suspiciuni întemeiate cu privire la 

activitatea acestora 

-deciziile se iau cu majoritatea simplă a 

participanților la procedurile desfășurate în 

prezență fizică, prin mandat sau virtuală a 

acestora 

 

-entitate cu rol de inițiativă 

normativă (în limitele date de 
Congres punere în practică a 

deciziilor Congresului mediatorilor 

(de politici și executive pe termen 
lung), a celor ale Forumului 

mediatorilor (politici pe termen 

mediu și lung și de aplicare a 
deciziilor luate de Congres) avizate 

de Senat 

-mandate de 2-max.4 ani fără 
posibilitate de prelungire, 

transparenţă totală în exercitarea 

atribuţiilor, responsabilitate colectivă 
şi personală în funcţie de 

comportament, tipul şi nivelul de 

decizie exercitat 

-entitate auto sustenabilă și autoguvernabilă cu rol de 
decizie cu privire la modul de constituire, organizare și 

funcționare, în care deciziile sunt luate de membrii 

acestora (cu respectarea principiilor de bază ale 
medierii, standardelor, bunelor practici generale și a 

prevederilor legilor generale și ale medierii) 

-monitorizează și face propuneri ref. la funcționarea 
întregului sistem  

-furnizori de servicii (asistare caz, formare) autoguvernabile cu rol de decizie cu privire la 

modul de constituire, organizare și funcționare, în care deciziile sunt luate de membrii acestora 
(cu respectarea principiilor de bază ale medierii, standardelor, bunelor practici generale și a 

prevederilor legilor generale și ale medierii) 

-monitorizează și face propuneri ref. la funcționarea întregului sistem  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

FORUM AL MEDIATORILOR 

MINISTER DE JUSTIŢIE 
controlează legalitatea deciziilor luate 

de Consiliul de mediere și ia măsuri de 

corectare a derapajelor 

Sistem de norme cu aplicare generală, Legea 192/2006 (re)modificată și (re)completată  

9 

CONGRES AL MEDIATORILOR 
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V. Promovare  
 - inițial - la nivel sistemic prin intermediul grupului de inițiativă care poate informa 

pe cei interesați asupra programului convenit pentru (re)lansarea sistemului de 
mediere național și asupra evoluției în implementarea acestui program; 
 
- permanent 

- la nivel individual și/sau sistemic prin asociații, For/Entitate permanentă de 
management, Congres al mediatorilor, Consiliu de mediere  liber, individual 
sau coordonat cu alte entități interesate de permanenta implicare în 
atingerea obiectivelor specifice proprii și comune, prin decizii și activități 
efectuate de: 

• mediatori neasociați și asociați în scopul promovării serviciilor proprii 
și a sistemului de mediere; 

• asociații ale acestora în scopul promovării propriei imagini, a 
serviciilor și a întregului sistem); 

• Forul/Entitatea permanente de management, în scopul promovării 
imaginii și serviciilor proprii precum și a sistemului de mediere; 

• Consiliul de mediere în scopul promovării serviciilor pe care dorește 
să le ofere beneficiarilor săi; 

• Senat în scopul promovării imaginii și serviciilor pe care dorește să le 
ofere beneficiarilor săi. 

 

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) în realizarea obiectivelor proiectului, pentru modelul prezentat (în condițiile 

în care  1 reprezintă completă ineficiență și 5 reprezintă completă eficiență): 

- pentru obiectivul general 1 modificarea și corelarea cadrului legislativ în domeniu – 4  

- pentru obiectivul general 2 plan de măsuri privind promovarea medierii și creșterea 

vizibilității profesiei de mediator – 5 

- pentru obiectivul general 3 elaborarea unui standard comun acceptat privind calitatea 

serviciului de mediere – 5 

- pentru obiectivul general 4 noi norme de etică și deontologie profesională în domeniu – 5 

 

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: 

- opoziția pe care ar putea să o facă persoanele din interiorul profesiei și/sau din exteriorul 

acesteia care au fost formate și au funcționat în sisteme centralizate, autoritare/autocrate, a 

celor care au avut/și-au dorit un nivel de putere în cadrul unor astfel de sisteme și nu au 

reușit să internalizeze valorile și principiile sistemelor de Justiție restaurativă, ale sistemului 

de Management de conflict prin metode alternative, inclusiv Mediere; 
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- liberalizarea excesivă care – în condițiile lipsei unui nivel minim necesar de pregătire 

profesională și etică a multora dintre persoane care dețin diplomă de mediator – ar putea 

conduce la derapaje și calitate scăzută a serviciilor oferite de aceștia – riscul este contracarat 

de instituirea controlului de calitate multi-nivel din interiorul sistemului care se realizează pe 

mai multe planuri, de mai multe entități; în exteriorul sistemului controlul de calitate este 

efectuat de beneficiarii de servicii (care au libertatea de decizie de angajare în cadrul 

procesului, pe parcursul acestuia, la finalul acestuia și în ceea ce privește aplicarea 

eventualelor decizii finale) și la nivel de legalitate a normelor legale (legi și alte norme de 

același tip) aplicabile în sistemul de mediere de Ministerul de justiție (în eventualitatea în 

care acesta își asumă un astfel de rol). 

 

Impactul economic: 

- scăderea cheltuielilor de resurse materiale și nonmateriale pentru beneficiarii de servicii de 

mediere în condițiile economiei de piață 

- creșterea nivelului de câștig de resurse materiale și nonmateriale pentru furnizorii de 

servicii; 

- soluționarea mai rapidă și mai eficientă a disputelor prin mediere poate avea efecte 

economice pozitive semnificative, fără ca ele să poată fi cuantificate cu acuratețe la nivel de 

sistem ci doar la nivel de beneficiar și eventual furnizor de servicii punctual;  

- restrângerea drastică a pierderilor financiare determinate de lipsa oricărui de control asupra 

cheltuielilor efectuate de Consiliul de mediere; 

- eficientizarea eventualelor contribuții liber asumate și plătite de mediatori și care vor putea 

fi utilizate în mod transparent și eficient în scopurile pentru care au fost plătite; 

- restrângerea relativ nesemnificativă a încasărilor statului din taxele de timbru; 

- o relativă și indirectă scădere a nivelului de cheltuieli ale statului în domeniul justiției ce ar 

putea fi determinată de prevenția apariției de noi conflicte şi agravarea celor existente, 

respectiv de soluționarea acestora prin mediere. 

 

Impactul social: 

- răspândirea utilizării medierii prin creșterea numărului de persoane și organizații beneficiari 

direcți și indirecți de servicii poate contribui semnificativ la refacerea echilibrului și a 

capitalului social, a capacităților individuale, organizaționale și comunitare prin soluționarea 

amiabilă a conflictelor și realizarea de economii de resurse la nivel privat și public cu impact 

pozitiv asupra întregului sistem social; câștiguri la nivel de sistem social se pot realiza prin 

echilibrarea, armonizarea, eficientizarea relațiilor sociale și a creșterii nivelului de încredere 

dintre partenerii sociali; 

- informarea, înțelegerea și dezvoltarea de minime competențe de management colaborativ 

al conflictelor la nivelul  beneficiarilor de servicii realizate în cadrul sesiunilor de pregătire și 

eventuală desfășurare a procesului de mediere poate conduce la creșterea gradului lor de 

eficiență în realizarea de ulterioare procese de management de conflict în care aceștia ar 

putea fi implicați, de care ar putea fi afectați sau interesați; acest fapt poate conduce la 



 
 

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă,  
cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European. 

Cod SIPOCA 269/ Cod MySMIS 112412 
Titlul Proiectului: “Medierea-politică publică eficientă în dialogul civic” 

 

Raport nr. 2 Grup de Lucru Politici Publice Mediere  Pag. 42 
 

creșterea eficienței interacțiunilor private, profesionale și/sau sociale, a nivelului de eficiență 

în funcționarea relațiilor dintre actorii individuali, organizaționali și instituționali ai societății; 

- prin funcționarea eficientă a sistemului de mediere furnizorii și beneficiarii de servicii pot 

realiza câștiguri și/sau economii de resurse materiale și nonmateriale.   

 

Bugetul: 

a. pentru perioada de proiectare și implementară inițială a modelului: 

- la nivel de sistem de mediere național nu este nevoie de bugetare pentru 

implementarea modelului amploarea și viteza de atingere a obiectivelor de 

(re)lansare a sistemului național de mediere sunt determinate în mare măsură de 

resursele ce pot fi alocate și în și mai mare măsură de deciziile celor ce se angajează 

în demersul acesta; 

- un ritm relativ scăzut de desfășurare a activităților nu este de natură să afecteze în 

mod semnificativ situația actuală a sistemului național de mediere (care oricum este 

blocat) mai ales în condițiile în care s-ar putea începe descentralizarea și creșterea 

nivelului de auto-determinare a beneficiarilor și  furnizorilor de servicii prin 

neaplicarea, abrogarea normelor/dispozițiilor normative care centralizează și 

limitează auto-determinarea beneficiarilor de servicii și independența mediatorilor; 

pentru realizarea acestui deziderat membrii CdM trebuie conștientizați și motivați ca 

cel puțin să sisteze imediat presiunile exercitate asupra sistemului și mediatorilor ce 

îl formează și ca ulterior să nu pună piedici și chiar să participe la implementarea 

modelului; 

- în condițiile în care modelul descentralizat-voluntar se bazează pe decizia liberă, 

descentralizată a constituenților sistemului și impune auto-normare, auto-

guvernare, auto-sustenabilitate și auto- finanțare, un astfel de buget se poate 

construi pe baza deciziei celor în drept să decidă și a unui plan de activități etapizate 

decis de aceștia și care urmează să fie realizate în funcție de resursele disponibile și 

cele ce pot fi previzionate – aceste caracteristici fac hazardată și lipsită de realism 

estimarea unui buget în etapa actuală; 

- din perspectivă bugetară se poate estima că acesta este scăzut și poate fi menținut 

astfel prin: 

i. realizarea activităților necesare cu costuri minime ce pot fi obținute în 

condițiile în care cei interesați își susțin activitățile pe care și le asumă, se 

utilizează sisteme de comunicare virtuală (și se renunță sau limitează 

întâlnirile fizice, transportul, etc.); 

ii. se renunță la sau se limitează drastic cheltuielile cu resursa umană și cele 

logistice implicate de funcționarea vechiului sistem (CdM) care oricum și-a 

dovedit ineficiența și inutilitatea prin blocarea sistemului actual de mediere 

la nivel național; 

- se pot identifica eventuale surse de finanțare alternativă (proiecte de finanțare, 

granturi, sponsorizări etc.). 

b. pentru perioada de funcționare ulterioară creării a sistemului: 
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- la nivel de sistemului de mediere național nu este nevoie de bugetare pentru 

funcționarea sistemului  ca urmare a faptului că acesta nu va funcționa în mod 

centralizat; 

- la nivelul Guvernului, Ministerului de justiție, a altor ministere sau entități etc. nu 

este necesară bugetarea sistemului de mediere (ci doar a propriilor activități și 

sisteme pe care acestea le-ar putea înființa în legătură cu sistemul de mediere sau a 

eventualelor facilități pe care le-ar putea institui în favoarea beneficiarilor și/sau 

furnizorilor de servicii de mediere);    

- bugetul de încasări și cheltuieli, structura și dimensiunea acestuia la nivel de sistem 

de mediere și la cel al constituenților săi (forme de exercitare a profesiei, asociații 

ale mediatorilor, For/Entitate permanentă de management, Consiliu de mediere, 

Congres) în etapele ulterioare celei de (re)lansare nu poate fi construit și 

dimensionat decât în conformitate cu deciziile luate - în mod direct și indirect, la 

momentul respectiv  - de mediatorii afiliați sau nu, precum și de disponibilitățile de 

resurse de la data la care se face construcția respectivă (și nu invers, prin decizie 

unilaterală, netransparentă și ineficientă, eventual în baza unor perspective proprii 

ale celor ce administrează și care eventual își impun decizia asupra celorlalți care 

sunt obligați să îl susțină, deși nu au fost consultați la întocmirea acestuia); 
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d. Varianta 4. Centralizat-Voluntar 

 

 

 

Prezentarea variantei 4 pe scurt: 

 Modificarea abordării, la nivel de sistem, prin organizarea corpului profesional al 

mediatorilor sub forma unei asociații profesionale unice (AU) și preluarea de către aceasta a 

atribuțiilor de asigurare a calității serviciului de mediere, de reprezentare a intereselor mediatorilor 

și de monitorizare a serviciilor de mediere (atribuțiile fiind in prezent ale Consiliului de Mediere), în 

condițiile introducerii participării voluntare a părților la ședințele de mediere în anumite tipuri de 

cauze și în condiții de timp stabilite prin lege. 

 

 Pași pentru implementarea acestei variante: 

I. Reglementare - modificarea 
Legii 192/2006 pentru 

 

 - modificarea prevederilor cu privire la definirea, constituirea și 
atribuțiile Consiliului de Mediere, care devine Oficiul de mediere in 
cadrul Ministerului Justiției, cu atribuții de autorizare a mediatorilor 
si înscrierea acestora în Tabloul Mediatorilor (art.122). La 
propunerea AU, Oficiul de mediere propunere Normele de 
răspundere disciplinară a mediatorilor, care se aprobă prin Ordin al 
Ministrului Justiției și se publică în Monitorul Oficial al României. 

 - modificarea prevederilor art.24 cu privire la organizarea 
asociațiilor profesionale ale mediatorilor și introducerea înființării 
asociației unice și a condiționării dreptului de exercitare a profesiei 
de apartenența la această asociație; precizarea excepțiilor 
referitoare la mediatorii din alte state membre UE 

 - preluarea de către asociația unică (AU) a atribuțiilor cu privire la 

                                                           
2 Obligatie MJ cf Directivei servicii transpusa prin OG 12/2010 si Directivei 52/ 2008 privind litigiile 
transfrontaliere 
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reprezentarea intereselor mediatorilor, adoptarea Codului de etică, 
a Standardului de formare profesională inițială și continuă, 
aplicarea Normelor de răspundere disciplinară prin constituirea de 
Comisii de disciplină; AU face demersurile pentru promovarea 
medierii, în colaborare cu MJ și alte instituții publice 

 - abrogarea prevederilor din Legea 192/ 2006 cu privire la 
obligativitatea părților de a participa la ședința de mediere sau la 
ședința de informare; menținerea obligativității organelor judiciare 
de a informa cu privire la mediere și a posibilității magistraților de a 
trimite părțile la mediere; 

 - menținerea obligativității organelor judiciare de a informa cu 
privire la mediere și a posibilității magistraților de a trimite părțile la 
mediere. 

II. Organizare – etape  
 - preluarea atribuțiilor CdM de către Oficiul/ Departamentul de 

mediere din cadrul MJ și stabilirea unui termen limită până la care 
să se constituie AU, sub sancțiunea radierii din Tabloul Mediatorilor 
a celor care nu s-au înscris in AU până la termenul limită; precizare 
excepții pentru mediatori cu cetățenie din alte state membre UE 

 - desemnarea de către MJ a unei comisii de elaborare de 
documentelor asociației unice – statut, structură, organe de 
conducere și control, regulamente etc.; 

 - dizolvarea asociațiilor profesionale actuale (constituite in temeiul 
OG26/2000 și Legii 192/2006) prin preluare de către AU; 

 - înființarea asociației unice a mediatorilor (de văzut procedura de 
înființare) și a structurilor județene și sectoriale (București); 

 - aderarea mediatorilor la asociația unică, prin structurile 
județene/sectoriale; 

 - alegerea organelor de conducere și control la nivel 
județean/sectorial și național; 

 - prima adunarea generală pentru adoptarea documentelor 
asociației și stabilirea cuantumului cotizației anuale; 

III. Funcționare și Control – se 
realizează prin 

 

 - În vederea asigurării calității și monitorizării serviciilor de 
mediere, această variantă propune înființarea unei comisii de etică 
și a unei comisii de formare profesională. Aceasta din urmă ar avea 
atribuții în domeniul elaborării ghidurilor de exercitare a profesiei, 
de acreditare a cursurilor de formare profesională (inclusiv a celor 
de formare continuă) și ar colabora cu comisia de etică în vederea 
stabilirii procedurilor de gestionare a eventualelor acțiuni 
disciplinare la adresa mediatorilor, precum și a sancțiunilor ce se 
impun în astfel de cazuri.  

 - Pentru o mai buna coordonare si organizare a profesiei, această 
variantă propune organizarea AU pe domenii de activitate (maxim 
5 – mediere în domeniul dreptului familiei, litigiilor comerciale, 
penal...)  
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 - Elaborarea de propuneri de proiecte vizând Normele de 
răspundere disciplinară și proceduri de lucru cu instanțele, care 
apoi sunt trimise spre analiză și aprobare la Oficiul de mediere din 
cadrul MJ, urmând a fi publicate în Monitorul Oficial al României 

 - gestionarea plății onorariului datorat mediatorilor pentru cazurile 
în care părțile beneficiază de ajutor public judiciar; 

 - MJ va avea responsabilitatea constituirii bazei de date naționale 
cu privire la gestionarea fondurilor destinate medierii (ajutor public 
judiciar) și, ca urmare, a bazei de date statistice cu privire la 
activitatea de mediere pentru cazurile trimise de instanță/ parchete 
și cele în care hotărârea judecătorească/ procurorului de caz 
include acordul rezultat din mediere. 

IV. Finanțare  
 - finanțarea în primii ani a AU  de la bugetul de stat, pentru anumite 

activități, conform Legii finanțelor publice (L 500/2002); ulterior, 
finanțarea se poate acorda și prin MJ, pe bază de proiecte/ 
programe naționale gestionate de AU 

 - prin cotizațiile anuale plătite de mediatori, granturi naționale și 
internaționale, alte surse de venit adoptate prin hotărâri ale AG; 

 - Asociația Unică ar avea personalitate juridică, buget propriu sub 
controlul Ministerului Justiției, acesta  având rol în efectuarea 
descărcării de gestiune anuale, în urma analizării unui raport de 
audit al Curții de Conturi. Varianta propusă presupune ca bugetul 
instituției să fie auditat anual atât de Curtea de Conturi cât si de 
către o instituție privată, independentă de audit. Instituția va 
produce anual rapoarte de activitate, detaliind execuția bugetară, 
obiectivele propuse spre realizare, rata de succes precum și 
chestiuni ce țin de transparența instituțională și de prevenirea 
conflictelor de interese 

V. Promovare  
 - prin intermediul organelor de profil din cadrul asociației unice; 
 -La propunerea Oficiului de mediere, MJ poate aloca fonduri de la 

bugetul național pentru promovarea medierii în cadrul instanțelor 
și prin Ministerul public, precum și prin alte programe naționale 
dedicate 

 

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 ar conduce la: 

- Rezultate obținute:  

o asigurarea unei finanțări stabile, sustenabile, predictibile, de durată care mai 

departe ar permite lansarea unei campanii coerente la nivel național de promovare 

a medierii;  

o simplificarea organizării profesiei pentru mai multă claritate atât pentru mediatori 

cât și pentru potențialii clienți  
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o formarea unui discurs unitar și coerent pentru o mai bună reprezentare la nivel 

interinstituțional  

o stabilirea unor ghiduri unice privind exercitarea profesiei de mediator;  

o stabilirea unor sancțiuni concrete în cazul existenței unor cazuri de malpraxis, 

precum și în cazul neplății taxelor 

o reducerea riscului de a emite decizii nelegale prin contrul de legalitate al hotărârilor 

AU de către Ministerul Justiției 

o asigurarea unei execuții bugetare cât mai eficiente prin mecanisme de control 

bugetar (audit și descărcare de gestiune) 

 

- Eforturi depuse: 

o identificarea surselor de finanțare din bugetul de stat 

o obținerea unui consens politic în vederea modificării cadrului legislativ 

o convingerea mediatorilor care dețin funcții de conducere la nivel județean (asociații 

și CPMJ) cu privire la beneficiile de a avea un mesaj unificat pentru dezvoltarea 

profesiei - existenta structurilor județene aici poate fi un factor de facilitare a 

consensului în această privință  

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: 

- birocratizarea excesivă a profesiei de mediator, proiectată inițial tocmai ca o alternativă la 

un sistem puternic birocratizat și rigid cum este cel al justiției; 

- monopolizarea administrării profesiei de către un grup instalat la conducerea asociației 

unice; 

- refuzul unor mediatori de a se asocia împotriva voinței lor și căutarea de căi și mijloace de a 

modifica legea; 

- riscul standardizării eronate sau absurde a unei profesii care este prin definiție informală și 

multiformă; 

- creșterea cheltuielilor bugetare în domeniul justiției fără garanția decongestionării 

semnificative a sistemului judiciar; 

- riscul ca Oficiul/ Departamentul de mediere să preia o parte din răspunderile AU, dacă 

aceasta nu performează. 

Impactul economic: 

- creșterea cheltuielilor bugetare prin susținerea oficiului de mediere și a AU, precum și a 

promovării medierii în domeniul justiției; 

- soluționarea mai rapidă și mai eficientă a disputelor prin mediere poate avea efecte 

economice semnificative, fără ca ele să poată fi cuantificate cu acuratețe în această fază; 

Impactul social: 

- o mai mare stabilitate a profesiei și reducerea impactului negativ al conflictului de interese 

între calitatea de membru în consiliul care aprobă autorizarea și calitatea de formator/ 

președinte de asociație profesională 
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- claritate în ceea ce privește reprezentarea intereselor mediatorilor 

- creșterea încrederii magistraților în mediere și în mediatori 

- creșterea numărului de medieri 

- răspândirea utilizării medierii prin creșterea numărului de persoane și organizații expuse ei 

poate contribui semnificativ la refacerea capitalului social, a capacităților individuale, 

organizaționale și comunitare de soluționare amiabilă a conflictelor și astfel poate conduce 

la o armonizare a relațiilor sociale și a creșterii nivelului de încredere la nivelul societății; 

- expunerea părților la argumentele consilierilor juridici adverși în cadrul ședinței de mediere 

poate crește gradul de educație juridică a părților și de conștientizare a drepturilor și 

obligațiilor egale și sociale, ceea ce poate contribui la creșterea gradului de detensionare a 

relațiilor dintre actorii individuali, organizaționali și instituționali ai societății; 

- prin constituirea unui corp profesional distinct și unitar al mediatorilor poate crește 

prestigiul acestei profesii și a membrilor săi, atât în raport cu alte profesii liberale cât și în 

raport cu cetățenii și organizațiile publice și private, și a capacității ca aceștia să joace un rol 

mult mai consistent în societatea românească de azi; 

Bugetul: 

- Finanțarea ar proveni inițial 100% din bugetul de stat, urmând ca ponderea să fie redusă în 

următorii 5 ani de activitate.  

- Sursele de autofinanțare prevăzute sunt: 

o taxa de autorizare;  

o taxa pentru intrarea în Asociație și implicit pentru accesul la profesie; 

o taxe de acreditare a cursurilor furnizate de instituții private în domeniul formării 

profesionale; 

o cotizația anuală percepută de la fiecare mediator în parte.  

- Asociația Unică va putea fi beneficiarul unor donații din mediul privat, aceste donații 

trebuind a fi supuse unor standarde înalte de transparență 

- Diverse facilități la plata cotizației anuale, precum: Pentru a încuraja dezvoltarea profesiei 

mediatorii ar fi scutiți 100% de la plata taxei anuale pentru primii 2 ani  urmând ca în 

următorii 2 ani să plătească 50, respectiv 75% din cuantumul stabilit de conducerea AU. În 

cazul renunțării la profesie în perioada de gratuitate, reducere sau în primii 2 ani de plată 

integrală a cotizației, mediatorul va fi obligat să plătească o taxă egala cu 50% din suma 

pentru care a beneficiat de gratuitate sau reducere.   

- Principalele costuri identificate: 

o campaniile de promovare;  

o indemnizațiile conducerii și a membrilor comisiilor permanente;  

o cheltuieli legate de logistică - sedii, materiale necesare.  
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e. Varianta 5. Varianta optimă 

 

 

[Este varianta care ar trebui aleasă în opinia grupului de lucru. În principiul este o 

variantă hibrid între primele patru. De discutat!! 😊] 
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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] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


