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HOTĂRÂRE   

„14” decembrie 2020                                                                                             nr. 42 

cu privire la aprobarea Standardelor de calitate a serviciilor de mediere   

 

         În temeiul art. 9 alin. (6), art. 10 alin. (1) lit. o) din Legea nr. 137 din 03.07.2015 

cu privire la mediere (Monitorul Oficial nr. 224-233 din 21.08.2015, art. 445), în 

scopul creșterii calității serviciilor de mediere acordate de mediatori în Republica 

Moldova, Consiliul de mediere  

 

HOTĂRĂȘTE: 

1. Se aprobă Standardele de calitate a serviciilor de mediere, conform anexei la 

prezenta hotărîre. 

2. Prezenta hotărîre se publică pe pagina web oficială a Consiliului de mediere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

          Membrii Consiliului de mediere: 

 

          Chifa Felicia      _______________       Haraz Svetlana          ______________     

          Burlacu Marcel  _______________       Mancevschi Oleg      ______________          

          Gorea Svetlana   _______________       Maximenco Lilia       ______________                

          Guranda Rodica _______________        Vîrlan Maria             ______________ 

 

 

 

 

mailto:mediere@justice.gov.md
mailto:mediere@justice.gov.md
http://www.mediere.gov.md/
http://www.mediere.gov.md/


 

Aprobat 

prin Hotărîrea Consiliului de mediere 

Nr. 42 din 14.12.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standarde de calitate a serviciilor de 

mediere 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Acest document a fost realizat în cadrul proiectului  

Moldova – Medierea și Arbitrajul Comercial, Faza a IV-a 

implementat de BERD și IDLO și finanțat de USAID și BERD 

 



 

 

 

 

 

Cuprins 

 

Articoul 1. Introducere 

Articolul 2. Reguli de asigurare a calității serviciilor de mediere 

Articolul 3. Competențele profesionale ale mediatorului 

Articolul 4. Pregătire profesională continuă 

Articoul 5. Sediul profesional al mediatorului 

Articolul 6. Confidențialitate 

Articolul 7. Procedura de mediere 

Articolul 8. Procedura de gestionare a sesizărilor 

Articolul 9. Dispoziții finale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Articolul 1 Introducere 

1.1. Consiliul de mediere din Republica Moldova a fost înființat prin Legea nr. 137/2015 

cu privire la mediere ca organ colegial, cu statut de persoană juridică de drept 

public, pentru implementarea politicilor în domeniul medierii.  

1.2. Având în vedere atribuțiile sale legale, printre care promovează medierea ca 

modalitate de soluționare alternativă a litigiilor, aprobă și aplică standarde de 

formare inițială și continuă a mediatorilor, aprobă norme deontologice și 

examinează plângeri privind activitatea mediatorilor, Consiliul de mediere este un 

organism de reglementare și control în domeniul medierii, unul dintre obiectivele 

sale fiind asigurarea unui nivel înalt de calitate și profesionalism al serviciilor de 

mediere, în condițiile legii. 

1.3. ”Standardele de calitate a serviciilor de mediere” identifică reguli generale pentru 

asigurarea calității serviciilor de mediere care se completează cu dispozițiile 

referitoare la calitatea serviciilor de mediere cuprinse în Legea nr. 137/2015 cu 

privire la mediere și în Codul de deontologic al mediatorului aprobat prin Hotărîrea 

Consiliului de mediere nr. 2 din 26.02.2016. 

1.4. ”Standardele de calitate a serviciilor de mediere” au un caracter de recomandare 

pentru mediatori și servește pentru asigurarea unui nivel înalt de calitate a 

serviciilor de mediere și de profesionalism al mediatorilor și cu intenția unui impact 

pozitiv asupra nivelului de înțelegere, respect și utilizare a medierii în Republica 

Moldova. 

Articolul 2 Reguli de asigurare a calității serviciilor de mediere  

2.1. Organizarea și desfășurarea procedurii de mediere de către mediatorii din 

Republica Moldova se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr.137-XX din 

03.07.2015 cu privire la mediere (M.O. Nr. 224-233  din 21.08.2015), cu prevederile 

legilor în vigoare ale Republicii Moldova, cu actele internaționale la care Republica 

Moldova este parte și în considerarea prevederilor prezentelor ”Standarde de 

calitate a serviciilor de mediere”. 

2.2. Medierea reprezintă o modalitate de  soluționare alternativă a litigiilor pe cale 

amiabilă, în cadrul unui proces structurat, flexibil și confidențial, cu asistența unui 

sau mai multor mediatori. În orice contract, părțile pot prevedea o clauză de 



mediere. Validitatea clauzei de mediere este independentă de validitatea 

contractului în care este inclusă.  

2.3. Medierea se bazează pe încrederea pe care părțile o acordă mediatorului ca 

persoană aptă să faciliteze negocierile între ele și să le acorde asistență în 

soluționarea conflictului, prin obținerea unei soluții reciproc acceptabile, eficiente și 

durabile. 

2.4. Părțile pot recurge la mediere benevol, inclusiv după pornirea unui proces în 

instanța judecătorească sau arbitraj, în orice fază a acestuia, convenind să 

soluționeze pe această cale orice conflict apărut între părți. 

2.5. Medierea se efectuează în baza principiilor accesului liber și egal la această 

procedură, liberului consimțământ, confidențialității și imparțialității, 

independenței, neutralității, liberei alegeri a mediatorului și flexibilității procesului 

de mediere. 

2.6. Mediatorii trebuie să acorde asistență numai în cazul în care au calificarea 

(competența și experiența) necesară pentru a răspunde în mod satisfăcător / 

rezonabil orizontului de așteptare al părților asistate, în limita atribuțiilor 

profesionale ce îi revin; aceștia trebuie să răspundă condiției ca toți beneficiarii de 

servicii să fie satisfăcuți de nivelul său de pregătire și de experiență profesională. 

2.7. Mediatorii și furnizorii de servicii vor efectua activitățile necesare procesului de 

mediere în condiții de echilibru, corectitudine, diligență, respectare a principiilor, 

siguranță, respect reciproc, egalitate de șanse, respect al diversității și de etică, 

corectitudine profesională și procedurală. 

2.8. Mediatorii și furnizorii de servicii de mediere au obligația de a informa părțile într-

un mod care să permită acestora înțelegerea caracteristicilor și limitelor procesului 

de mediere, a rolului și misiunii mediatorilor, fără a fi însă responsabili față de 

deciziile beneficiarilor de servicii și de rezultatele acestora din cadrul procesului de 

mediere. 

2.9. În situația în care părțile ajung la un acord privind încheierea unei tranzacții, 

mediatorii au obligația de a lua măsurile necesare ca părțile să-și exprime un 

consimțământ informat, bazat pe înțelegerea termenilor acordului și a tuturor 

efectelor sale în mod normal previzibile. 



2.10. În limita informațiilor pe care le au, mediatorii vor informa părțile asupra 

modalităților în care tranzacțiile încheiate în cadrul procesului de mediere pot fi 

puse în practică, formalizate și/sau legalizate; obligația de a se informa și de a 

decide asupra justeței și legalității deciziilor pe care le-au luat, revine integral 

beneficiarilor serviciilor respective. 

Articolul 3. Competențe profesionale ale mediatorului  
__________________________________________________________________________________________________ 
 
3.1. Competențe interpersonale 

3.1.1. face uz de atmosfera mediului de lucru fizic, inclusiv aranjamentul locurilor de 

așezat, 

3.1.2. este sensibil la dinamica echipei și gestionează relațiile intra echipa, 

3.1.3. se adaptează la diferite persoane și culturi corporatiste, 

3.1.4. stabilește și menține contact cu fiecare participant, 

3.1.5. încurajează pe toți să participe, 

3.1.6. încurajează părțile să vorbească despre ceea ce contează pentru ei, prin utilizarea 

întrebărilor deschise și altor abilități de conversație, 

3.1.7. demonstrează ascultare activă acordînd atenție deplină, parafrazînd și reflectînd, 

3.1.8. consttruiește o conversație, evitînd interviul, ancheta sau interogarea, 

3.1.9. menține un echilibru bun în timpul discuției între mediator și participanți și 

utilizează tăcerea pozitiv, 

3.1.10. permite exprimarea emoțiilor, prin recunoaștere, respectare și răspunde la ele. 

 

3.2. Competențe de proces 

 

3.2.1. își asumă responsabilitatea pentru principiile procesului de mediere, 

3.2.2. stabilește încredere în proces cu toți participanții, 

3.2.3. demonstrează familizrizarea cu procedura, normele și responsabilitățile de bază,  

3.2.4. se comportă pe durata procesului ca un manager, 

3.2.5. demonstrează neutralitate acordînd tratament egal părților și utilizînd un limbaj 

lipsit de judecăți, 

3.2.6. sprijină autodeterminarea rezultatelor pentru fiecare parte, inclusiv prin 

recunoașterea ipotezelor și revenirea la propriile idei pentru tranzacție, 

3.2.7. își asumă responsabilitatea pentru aspectele practice ale procesului, 

3.2.8. demonstrează un bun management al timpului, 



3.2.9. prezidează orice sesiuni comune într-un mod care încurajează conversațiile 

productive, 

3.2.10. folosește intenționat orice ajutor vizual sau flipchart, 

3.2.11. gestionează tranzițiile între sesiuni și păstrează toți participanții informați cu 

privire la proces, 

3.2.12. își ia timp pentru reflecție între întîlniri și își gestionează ritmul propriu, nivelului 

energie și emoțiile. 

 

3.3. Competențe de conținut în raport cu etapele relevante ale medierii 

 

3.3.1. permite părților lărgirea perspectivelor, generarea ideilor și avansarea spre o 

soluție viabilă, 

3.3.2. ajută părțile să se concentreze asupra intereselor, nevoilor, priorităților și 

opțiunilor, 

3.3.3. dă atenție subiectelor ce necesită atenție în continuare – inclusiv aspecte juridice, 

comerciale și de ordin personal, 

3.3.4. permite părților vizualizarea situației dintr-o perspectivă mai largă, 

3.3.5. păstrează opțiunile deschise, evaluînd un angajament prematur pentru vreo 

soluție, 

3.3.6. gestionează așteptările părților, 

3.3.7. creează o atmosferă de soluționare creativă a problemelor, 

3.3.8. ghidează părțile penru a oscila între atenția la detalii și conștientizarea imaginii de 

ansamblu, 

3.3.9. identifică progresele înregistrate și lucrul care încă urmează să fie făcut, 

3.3.10. ajută părțile să testeze dacă soluția propusă este viabilă, 

3.3.11. ajută părțile să pregătească un pachet cuprinzător de soluții, 

3.3.12. permite un flux de informații între părți și oferă activ asistență la negocieri, 

3.3.13. folosește o gamă de întrebări și alte abilități de ascultare activă, 

3.3.14. identifică cu părțile subiectele de lucru, 

3.3.15. sondează diferite probleme pentru a descoperi ceea ce contează și de ce, 

3.3.16. creează oportunități de dialog și cere permisiune de a divulga informații, idei sau 

oferte, 

3.3.17. recunoaște și lucrează cu diferite stiluri de negociere și tactici și îndrumă părțile să 

negocieze eficient, 

3.3.18. foflosește strategii de a depăși impasul, 



3.3.19. ajută părțile de reevalueze riscurile și beneficiile anumitor rezultate inclusiv eșecul 

de a se pune de acord. 

Articoul 4. Pregătire profesională continuă 

4.1. Mediatorii precum și personalul furnizorilor de servicii de mediere trebuie să 

desfășoare activități de pregătire continuă în scopul perfecționării calității serviciilor pe 

care le oferă. 

Articolul 5. Sediul profesional al mediatorului  

5.1. Sediul profesional al mediatorului trebuie să ofere toate facilitățile necesare 

desfășurării proceselor de mediere în condiții de eficiență, calitate, siguranță și 

confidențialitate. 

5.2. Mediatorul este în drept să determine independent numărul încăperilor în care își 

desfășoară activitatea, destinaţia funcţională, amplasarea şi suprafaţa acestora, dar 

suprafață acestuia nu poate fi mai mică de 10,00 m.p. 

5.3. La intrarea în biroul mediatorului se amplasează un panou de informare care trebuie să 

corespundă unui model unic, aprobat de Consiliul de mediere și programul de lucru al 

mediatorului. (de regula va contine sigla Consiliului de mediere, cuvîntul ”mediator” și 

Numele Prenumele). 

5.4. Biroul mediatorului trebuie să fie dotat cu tehnica necesară pentru desfăşurarea 

activităţii calitative şi eficiente a mediatorului (computer, imprimantă, tehnică de 

copiere, fax, telefon, etc.). 

5.5. Biroul mediatorului trebuie să fie dotat cu mobilier (dulap, safeu) pentru a asigura 

păstrarea informației ce constituie date cu caracter personal, ţinînd cont de necesitatea 

creării şi asigurării condiţiilor de securitate pentru păstrarea integrităţii arhivei, de 

neadmitere a pierderii sau deteriorării documentelor. 

5.6. Încăperea unde se petrec ședințele de mediere, trebuie să fie suficient iluminată, curată, 

dotată cu mese, scaune sau fotolii puse la dispoziţia solicitanţilor de servicii de mediere. 

5.7. În biroul mediatorului, trebuie să fie afişate, în condiţii accesibile pentru vizualizare, 

informaţia cu privire la adresa, numărul de telefon, sau alte date de contact ale 

mediatorului și plățile pentru activitatea de mediator. 

5.8. Reparaţiile interioare, zugrăvelile şi lucrările de întreţinere a biroului mediatorului se 

fac ori de cîte ori este nevoie, asigurîndu-se în permanenţă igiena încăperilor şi 

funcţionarea normală a instalaţiilor electrice şi sanitare. La efectuarea acestor lucrări se 



iau măsuri de protecţie a documentelor existente în arhiva mediatorului.Pentru 

prevenirea incendiilor, se interzice folosirea focului deschis, încălzitoarelor de orice fel, 

fumatului în incinta încăperii unde au loc ședințele de mediere. 

5.9. Birourile de mediere se vor dota cu mijloace de alarmare şi semnalizare antiincendiu, 

cu instalaţiile de stingere automată a incendiilor sau vor fi prezente stingătoare 

portabile, cu încărcătură de dioxid de carbon şi praf sau gaze inerte, asigurîndu-se toate 

celelalte condiţii necesare protecţiei antiincendiare, conform legislaţiei în vigoare.  

Acrtiolul 6. Confidențialitate 

6.1. Procesul de mediere este caracterizat prin obligația mediatorilor de a păstra 

confidențialitatea informațiilor legate direct și indirect de această activitate. În scopul 

eficientizării procesului de mediere sau în situațiile speciale în care unele informații ar 

trebui totuși comunicate ca efect al unor prevederi legale imperative, mediatorul care 

asistă cazul respectiv are obligația de a comunica și explica beneficiarilor aceste situații 

particulare, de a stabili împreună cu acesta limitele de confidențialitate și de a 

comunica datele respective numai cu acordul oferit liber și în cunoștință de cauză de 

acesta.  

6.2.  Informațiile privind modul de funcționare al birourilor de mediator și al organizațiilor 

de mediere, al serviciilor oferite și onorariilor practicate de acestea trebuie să fie 

accesibile și prezentate beneficiarilor de servicii în vederea asigurării unor decizii 

informate ale acestora referitor la utilizarea serviciilor de mediere. 

Articolul 7. Procedura de mediere 

7.1. Participanții la procesul de mediere sunt părțile și mediatorul. Părțile în procesul de 

mediere pot fi atât persoane fizice cât și persoane juridice, inclusiv autorități publice. 

7.2. Medierea poate avea loc între două sau mai multe părți și se poate realiza de către unul 

sau mai mulți mediatori. 

7.3. Părțile participă la procesul de mediere personal. În cazul în care una dintre părți nu 

participă personal la procesul de mediere, ea va putea împuternici un reprezentant 

legal, urmând ca partea adversă să aprecieze cu privire la acceptarea desfășurării 

medierii cu participarea reprezentantului. Pe parcursul procesului de mediere, părțile 

pot fi asistate de avocați, traducători și/sau interpreți, precum și de specialiști în 

domeniul respectiv. Cu consimțământul părților, la procesul de mediere pot participa și 

alte persoane. 



7.4. Mediatorul nu este în drept să ofere consultații juridice părților cu privire la litigiul 

supus medierii. 

7.5. Drepturile și responsabilitățile părților în proces, calitatea de mediator, statutul, 

drepturile, obligațiile și responsabilitățile lor sunt determinate de Legea nr. 137 din 

03.07.15 cu privire la mediere și/sau de contractul de mediere dacă nu contravin legii.  

7.6. Părțile care doresc să soluționeze prin mediere conflictul, divergența sau litigiul apărut 

între ele (în continuare – litigiu) furnizorului de servicii de mediere (biroului de 

mediere sau organizației de mediere) cu o solicitare de inițiere a procedurii de mediere. 

7.7. În cazul în care se prezintă doar una dintre părți, furnizorul de servicii, la cererea 

acesteia, va adresa celeilalte părți invitația scrisă în vederea informării și acceptării 

medierii, stabilind un termen de cel mult 15 zile, dacă în convenția de mediere nu este 

prevăzut alt termen. În litigiile cu element de extraneitate, acest termen este de 30 de 

zile. Invitația se transmite prin orice mijloace care asigură confirmarea primirii 

acesteia. Partea solicitantă va furniza mediatorului datele necesare contactării celeilalte 

părți. 

7.8. Medierea litigiului va avea loc într-un termen care nu va depăși 3 luni de la data 

încheierii contractului de mediere, dacă părțile nu au stabilit de comun acord alt 

termen. 

7.9. Procesul de mediere începe la data semnării contractului de mediere. 

7.10. Cererea de mediere trebuie să conțină: (a) denumirea părților, adresele lor, numerele 

de telefon, fax, poșta electronică, dacă există, (b) numele și prenumele, patronimicul 

reprezentanților împuterniciți, dacă sunt; (c) descrierea succintă a litigiului, inclusiv 

aprecierea valorii lui, dacă este cazul și poate fi estimată; (d) numele, prenumele, 

patronimicul mediatorului desemnat de părți sau solicitarea comună de numire a 

mediatorului, cu indicarea cerințelor față de calificarea lui. 

7.11. În cazul în care una din părți a propus lansarea procedurii de mediere, iar partea opusă 

nu a prezentat acceptul său în termen de 15 zile (în cazul litigiului internațional – 30 de 

zile), se consideră că medierea nu a fost acceptată. 

7.12. În cazul în care părțile acceptă medierea, ele vor semna un contract de mediere în 

conformitate cu prevederile art. 21 din Legea nr.137 din 03.07.2015 cu privire la 

mediere. 

7.13. Dacă părțile nu au convenit altfel, procedura de mediere are loc cu un singur mediator. 

7.14. Mediatorul este ales de părți. De asemenea, părțile pot conveni ca organizația de 

mediere să numească mediatorul. 



7.15. Mediatorul ales sau numit îndeplinește cerințele de neutralitate, independență și 

imparțialitate, fiind obligat să respecte confidențialitatea în raport cu informațiile de 

care ia cunoștință în timpul procedurii de mediere. 

Pregătirea medierii 

7.16.  Pregătirea pentru desfășurarea procedurii de mediere are loc cu toate părțile litigiului, 

mediatorul putând să solicite și să primească informații referitoare la starea de fapt și 

perspectivele părților asupra acesteia. Mediatorul poate programa și desfășura întâlniri 

unilaterale și bilaterale preliminare în etapa de pregătire, consultațiile cu părțile fiind 

efectuate, în general, cu scopul clarificării circumstanțelor litigiului și pozițiilor părților; 

determinării actelor necesare care au tangență cu litigiul; determinării prealabile a 

condițiilor, cerințelor și doleanțelor părților referitor la efectuarea procedurii de 

mediere și rezultatele ei; clarificării poziției părților despre durata presupusă de timp 

necesară pentru efectuarea și încheierea procedurii de mediere, precum și fixarea 

acestui termen; determinarea locului, orei începerii, agendei, regulilor de desfășurare și 

participanților la procedura de mediere. 

Desfășurarea medierii 

7.17. Procedura de mediere începe cu verificarea împuternicirilor persoanelor care participă. 

Mediatorul se prezintă părților, informându-le despre experiența sa profesională, 

despre principiile de bază de efectuare a procedurii de mediere și efectele ei. Părțile 

sunt informate despre rolul mediatorului în procedura de mediere, cu scopul de a 

ajunge la Tranzacția de împăcare, despre dreptul părților de a renunța, în orice 

moment, la această procedură și despre regulile de desfășurare agreate de părți în 

etapa de pregătire. 

7.18. Medierea se întemeiază pe cooperarea părților și utilizarea de către mediator a unor 

metode și tehnici specifice, bazate pe comunicare și negociere. În decursul procedurii 

de mediere părțile își expun esența litigiului și înaintează propuneri pentru aplanarea 

lui. 

7.19. Dacă mediatorul sau oricare dintre părți consideră necesar, mediatorul va discuta cu 

fiecare parte separat. Informațiile obținute în cadrul discuțiilor cu una din părți au 

caracter confidențial și pot fi transmise celeilalte părți doar cu acordul părții care a 

furnizat informația. 



7.20. În decursul procedurii de mediere, mediatorul identifică și scoate la iveală interesul, 

intențiile și prioritățile fiecărei părți în vederea satisfacerii acestora în cea mai mare 

măsură de opțiunile de soluționare generate și discutate în cadrul medierii. 

7.21. Respectând principiile de neutralitate și egalitate ale părților, mediatorul are dreptul, la 

cererea părților, să prezinte propriile propuneri referitor la posibilitățile de soluționare 

a litigiului și încheierii Tranzacției de împăcare. 

7.22. Procedura de mediere are loc la sediul furnizorului de servicii de mediere, dacă părțile 

nu au convenit altfel. 

7.23. Mediatorul suspendă procedura de mediere când consideră oportun, în special la 

apariția unor dificultăți temporare în ajungerea de către părți la un numitor comun sau 

în alte cazuri, la solicitarea unei sau ambelor părți. 

7.24. Procedura de mediere încetează în următoarele cazuri: (a) dacă, din cauza inacțiunii 

măcar a unei părți din litigiu, după suspendarea procedurii de mediere, aceasta nu este 

reluată în decurs de 30 de zile sau în alt termen coordonat; (b) dacă desfășurarea de 

mai departe a procedurii de mediere reluată după suspendare va fi recunoscută de 

mediator sau de măcar una din părți ca fiind lipsită de perspective sau devine 

imposibilă din alte circumstanțe; (c) dacă a expirat termenul pentru aplanarea litigiului 

și părțile nu s-au înțeles să-l prelungească; (d) în caz de deces al părții persoană fizică 

sau de lichidare a părții persoană juridică; (e) în cazurile prevăzute de Normele cu 

privire la onorariu și cheltuielile în procedura de mediere.  

7.25. Procedura de mediere se consideră încetată și din momentul semnării de către părți a 

Tranzacției de împăcare și/sau a procesului-verbal de încetare a procedurii în condițiile 

indicate în art. 23 al Legii nr.137 din 03.07.2015 cu privire la mediere. 

Soluționarea litigiului și încetarea medierii 

7.26. Înainte ca tranzacția să fie semnată, părțile sânt în drept, de comun acord, să solicite o 

pauză pentru a consulta opinia unor experți și pentru a face comentarii, astfel încât să-

și poată exprima consimțământul liber și în cunoștință de cauză. 

7.27. Părțile sânt în drept să formuleze în scris condițiile de soluționare a litigiului. Condițiile 

de formă, conținut și caracterul obligatoriu al tranzacției sânt reglementate de Legea 

137/2015 cu privire la mediere și alte acte normative. 



7.28. Tranzacția de împăcare se întocmește conform prevederilor art. 32 din Legea nr.137 

din 03.07.2015 cu privire la mediere. 

7.29. Tranzacția părților trebuie să fie strict determinată de condițiile de aplanare a litigiului 

și să includă obligația fiecărei părți de a executa benevol Acordul, cu indicarea 

termenelor de executare. Mediatorul, cu consimțământul părților, acordă asistență la 

pregătirea textului Acordului. 

7.30. Acordul părților se încheie în formă scrisă, asigurându-se un exemplar original pentru 

fiecare parte și furnizorul de servicii. Toate exemplarele sunt semnate de persoanele 

care au participat la procedura de mediere. 

7.31. Încetarea medierii se consemnează într-un proces-verbal, potrivit modelului aprobat 

de Consiliu, semnat de mediator, care se înmânează părților și, după caz, se prezintă 

instanței de judecată, de arbitraj sau organului de urmărire penală. În procesul-verbal 

nu se include informația referitoare la conținutul sesiunilor de mediere, opinia 

mediatorului referitoare la comportamentul părților, precum și altă informație a cărei 

divulgare contravine principiului confidențialității. 

7.32. Mediatorul este obligat să asigure păstrarea procesului-verbal şi a materialelor 

aferente procesului de mediere timp de 4 ani de la data încetării procesului de mediere, 

conform unui regulament aprobat de Consiliu. 

Evaluarea și controlul calității serviciilor de mediere 

7.33. La finalizarea procedurii de mediere în vederea controlului calității serviciilor prestate 

de mediator, părțile pot fi invitate să completeze chestionarul de evaluare conform 

modelului din Anexa 1 sau la un interviu.  

7.34. Chestionarul și interviul servesc obținerii unor aprecieri sincere și obiective a 

criteriilor de evaluare, are caracter benevol și anonim. Chestionarul este gestionat pe 

hîrtie și/sau electronic. 

Articolul 8. Procedura de gestionare a sesizărilor 

8.1. În măsura în care apar probleme și/sau nemulțumiri cu privire la modul în care este 

asigurat serviciul de mediere, cei interesați sunt invitați să comunice aceste opinii în 

primul rând furnizorului de servicii în vederea realizării unei soluționări amiabile. 



8.2. În cazul în care acest demers nu oferă o finalitate acceptabilă, beneficiarii sunt rugați să 

informeze Consiliul de mediere în vederea ex plorării posibilității unei medieri și/sau a 

inițierii unei proceduri de cercetare disciplinară. 

8.3. În cazul în care beneficiarii nu au primit răspuns la sesizarea transmisă furnizorului sau 

Consiliului de mediere sau sunt nemulțumiți de răspunsul primit, aceștia sunt invitați 

să recurgă la procedurile legale aplicabile în cauza respectivă. 

Articolul 9. Dispoziții finale 

9.1. ”Standardele de calitate a serviciilor de mediere” se publică pe pagină web oficială a 

Consiliului de mediere.  

 

 

           

 

 

 


