
MEDIEREA 

este reglementată de Legea nr. 192/2006 şi Directiva 2008/52/CE a Parlamentului European 

Ce este medierea? 

Medierea reprezintă o modalitate facultativă de soluŃionare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul 
unei terŃe persoane specializate în calitate de mediator, în condiŃii de neutralitate, imparŃialitate şi 
confidenŃialitate. 

Medierea se bazează pe încrederea pe care părŃile o acordă mediatorului, ca persoană aptă să faciliteze 
negocierile dintre ele şi să le sprijine pentru soluŃionarea conflictului, prin obŃinerea unei soluŃii reciproc 
convenabile, eficiente şi durabile. 

(Articolul 1 alin.1 si 2 din Legea nr. 192/2006) 

Când se poate recurge la mediere? 

Dacă legea nu prevede altfel, părŃile, persoane fizice sau persoane juridice, pot recurge la mediere în 
mod voluntar, inclusiv după declanşarea unui proces în faŃa instanŃelor competente, convenind să 
soluŃioneze pe această cale orice conflicte în materie civilă, comercială, de familie, în materie penală, 
precum şi în alte materii, în condiŃiile prevăzute de Legea nr. 192/2006. 

Nu pot face obiectul medierii drepturile strict personale, cum sunt cele privitoare la statutul persoanei, 
precum şi orice alte drepturi de care părŃile, potrivit legii, nu pot dispune prin convenŃie sau prin orice alt 
mod admis de lege. 

 (Articolul 2 alin.1 şi 4 din Legea nr. 192/2006) 

Unde găsim un mediator? 

Mediatorii autorizaŃi sunt înscrişi în Tabloul mediatorilor, întocmit de Consiliul de mediere şi publicat 
în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

Tabloul mediatorilor se actualizează de Consiliul de mediere şi este disponibil pe adresa 
www.cmediere.ro 

 (Articolul 12 alin. 1 din Legea nr. 192/2006) 

Unde are loc medierea? 

PărŃile aflate în conflict se prezintă împreună la mediator. În cazul în care se prezintă numai una dintre 
părŃi, mediatorul, la cererea acesteia, va adresa celeilalte părŃi invitaŃia scrisă, în vederea acceptării medierii 
şi încheierii contractului de mediere, stabilind un termen de cel mult 15 zile. InvitaŃia se transmite prin orice 
mijloace care asigură confirmarea primirii textului. 

(Articolul 43 alin. 1 din Legea nr. 192/2006) 

Cine plăteşte onorariul mediatorului? 

Dacă nu s-a convenit altfel, aceste sume vor fi suportate de către părŃi în mod egal. 

(Articolul 45 partea finala din Legea nr. 192/2006) 



Cum se desfăşoară medierea? 

Medierea se bazează pe cooperarea părŃilor şi utilizarea de către mediator, a unor metode si tehnici 
specifice, bazate pe comunicare şi negociere. Metodele şi tehnicile utilizate de către mediator trebuie să 
servească exclusiv intereselor legitime şi obiectivelor urmărite de părŃile aflate în conflict. Mediatorul nu 
poate impune părŃilor o soluŃie cu privire la conflictul supus medierii. 

PărŃile aflate în conflict au dreptul să fie asistate de avocat sau de alte persoane, în condiŃiile stabilite 
de comun acord. În cursul medierii părŃile pot fi reprezentate de alte persoane, care pot face acte de 
dispoziŃie, în condiŃiile legii. 

SusŃinerile făcute pe parcursul medierii de către părŃile aflate în conflict, de persoanele prevăzute la art. 
52 şi la art. 55 alin. (1), precum şi de către mediator au caracter confidenŃial faŃă de terŃi şi nu pot fi folosite 
ca probe în cadrul unei proceduri judiciare sau arbitrale, cu excepŃia cazului în care părŃile convin altfel ori 
legea prevede contrariul. Mediatorul va atrage atenŃia persoanelor care participă la mediere în condiŃiile art. 
52 asupra obligaŃiei de păstrare a confidenŃialităŃii şi le va putea solicita semnarea unui acord de 
confidenŃialitate. 

Dacă pe parcursul medierii apare o situaŃie de natură să afecteze scopul acesteia, neutralitatea sau 
imparŃialitatea mediatorului, acesta este obligat să o aducă la cunoştinŃa părŃilor, care vor decide asupra 
menŃinerii sau denunŃării contractului de mediere. Mediatorul are dreptul să se abŃină şi să închidă procedura 
de mediere, procedând potrivit dispoziŃiilor art. 56, care se aplică în mod corespunzător. În această situaŃie 
mediatorul este obligat să restituie onorariul proporŃional cu etapele de mediere neparcurse sau, după caz, să 
asigure continuarea procedurii de mediere, în condiŃiile stabilite prin contractul de mediere. 

În cazul în care conflictul supus medierii prezintă aspecte dificile sau controversate de natură juridică 
ori din orice alt domeniu specializat, mediatorul, cu acordul părŃilor, poate să solicite punctul de vedere al 
unui specialist din domeniul respectiv. Atunci când solicită punctul de vedere al unui specialist din afara 
biroului său, mediatorul va evidenŃia doar problemele controversate, fără a dezvălui identitatea părŃilor. 

Procedura de mediere se închide, după caz: 

◊ prin încheierea unei înŃelegeri între părŃi în urma soluŃionării conflictului;  
◊ prin constatarea de către mediator a eşuării medierii;  
◊ prin depunerea contractului de mediere de către una dintre părŃi.  

În cazul în care părŃile au încheiat numai o înŃelegere parŃială, în cazul eşuării medierii ori a depunerii 
de una dintre părŃi a contractului de mediere, orice parte se poate adresa instanŃei judecătoreşti sau arbitrale 
competente. 

La închiderea procedurii de mediere, în oricare dintre cazurile prevăzute mai sus, mediatorul va 
întocmi un proces-verbal care se semnează de către părŃi, personal sau prin reprezentant, şi de mediator. 
PărŃile primesc câte un exemplar original al procesului-verbal. 

Când părŃile aflate în conflict au ajuns la o înŃelegere, se redactează un acord care va cuprinde toate 
clauzele consimŃite de acestea şi care are valoarea unui înscris sub semnătură privată. ÎnŃelegerea părŃilor nu 
trebuie să cuprindă prevederi care aduc atingere legii şi ordinii publice. ÎnŃelegerea părŃilor poate fi afectată, 
în condiŃiile legii, de termene şi condiŃii. 

ÎnŃelegerea părŃilor poate fi supusă verificării notarului public în vederea autentificării ori, după caz, 
încuviinŃării instanŃei de judecată. 

 

(Articolele 50-59 din Legea nr. 192/2006) 



Se poate renunŃa la mediere? 

În orice fază a procedurii de mediere, oricare dintre părŃile aflate în conflict are dreptul de a denunŃa 
contractul de mediere, încunoştinŃând, în scris, cealaltă parte şi mediatorul. Mediatorul ia act de denunŃarea 
unilaterală a contractului de mediere şi, în cel mult 48 de ore de la data primirii încunoştinŃării, întocmeşte 
un proces-verbal de închidere a procedurii de mediere. Dacă una dintre părŃile aflate în conflict nu se mai 
prezintă la mediere, fără a denunŃa contractul de mediere, mediatorul este obligat să facă toate demersurile 
necesare pentru a stabili intenŃia reală a părŃii respective şi, după caz, va continua sau va închide procedura 
de mediere. 

(Articolul 60 din Legea nr. 192/2006) 

Ce avantaje are medierea ? 

Pentru desfăşurarea procedurii de mediere, judecarea cauzelor civile de către instanŃele judecătoreşti 
sau arbitrale va fi suspendată la cererea părŃilor, în condiŃiile prevăzute de art. 242 alin. 1 pct. 1 din Codul de 
procedură civilă. Cursul termenului perimării este suspendat pe durata desfăşurării procedurii de mediere, 
dar nu mai mult de 3 luni de la data semnării contractului de mediere. Cererea de repunere pe rol este scutită 
de taxa judiciară de timbru.  

În cazul în care conflictul a fost soluŃionat pe calea medierii, instanŃa va pronunŃa, la cererea părŃilor, o 
hotărâre, potrivit dispoziŃiilor art. 271 din Codul de procedură civilă. Odată cu pronunŃarea hotărârii, 
instanŃa va dispune, la cererea părŃii interesate, restituirea taxei judiciare de timbru plătite pentru învestirea 
acesteia. Hotărârea de expedient pronunŃată constituie titlu executoriu. 

(Articolele 62 si 63 din Legea nr. 192/2006) 

Care este cea mai eficienta modalitate de soluŃionare a conflictelor? 

Se poate recurge la mediere în faza de judecata sau înaintea acesteia. De ce să 
decidă un judecător cum să se soluŃioneze un conflict dintre tine şi o altă persoană când 
cel care soluŃionează litigiul po Ńi fi chiar tu? Cunoaşte altcineva problemele tale mai 
bine decât tine? Cine poate găsi o soluŃie mai bună pentru tine, o instanŃă de judecata 
sau stă chiar în puterea ta să o găseşti? Medierea îŃi dă posibilitatea de a rezolva chiar 
tu împreună cu partea cu care te afli în conflict, toate neînŃelegerile existente şi de a 
preîntâmpina apariŃia altora. Mediatorul, persoană specializată în soluŃionarea 
conflictelor, este cel care prin neutralitate, impar Ńialitate şi confidenŃialitate te ajută să 
reuşeşti.  

Acceptând medierea soluŃionezi un conflict în cel mai scurt timp, reduci stresul 
inerent unor procese şi nu în ultimul rând economiseşti bani (taxe de timbru, onorarii 
de avocat şi expert, etc.). 

Mediatorul nu poate să îŃi impună o soluŃie, cheia soluŃionării conflictului e chiar la 
tine! 

 

 

 

 



TABLOUL MEDIATORILOR DIN JUDE łUL BISTRI łA-NĂSĂUD 

disponibil pe www.cmedierea.ro pentru toate judeŃele 

 

1. Beldean Cornelia 
Sediul Profesional Principal: BistriŃa, Str. Calea Moldovei, nr. 17, Jud. BistriŃa Năsăud 
Pregătire în mediere/InstituŃia: AsociaŃia Pro Medierea 
Anul absolvirii: 2008 
Data autorizării: 17/10/2008 
OrganizaŃii în care este membru: AsociaŃia Profesională a Mediatorilor din România 
Forma de exercitare a profesiei: Cornelia Beldean - Birou de mediator 
Contact: 
   Telefon fix: 
   Mobil: 0744-492.717 
   Email: cornelia_beldean2000@yahoo.com 
   Fax: 
   Web: 
 
2. Borzan Vasile-Dorin 
Sediul Profesional Principal: BistriŃa, Str. Cuza-Vodă, nr.17/A, jud. BistriŃa-Năsăud 
Pregătire în mediere/InstituŃia: SC Adsum SRL 
Anul absolvirii: 2009 
Data autorizării: 12/04/2009 
Forma de exercitare a profesiei: Borzan Dorin - Birou de mediator 
Contact: 
   Telefon fix: 0363-103363 
   Mobil: 0744-554863 
   Email: dorinborzan@yahoo.com 
 
3. Cîtu Alin Răzvan 
Sediul Profesional Principal: BistriŃa, str. Gării nr. 30, sc. C, ap. 163 jud. BistriŃa-Năsăud 
Pregătire în mediere/InstituŃia: AsociaŃia Pro Medierea 
Anul absolvirii: 2008 
Data autorizării: 12/04/2009 
Forma de exercitare a profesiei: Alin Răzvan Cîtu - Birou de mediator 
 
4. Cojocaru Ilie 
Sediul Profesional Principal: Năsăud, Bd. Grănicerilor, nr.17, jud. BistriŃa-Năsăud 
Pregătire în mediere/InstituŃia: AsociaŃia Centrul de Mediere Craiova 
Anul absolvirii: 2007 
Data autorizării: 06/04/2008 
Forma de exercitare a profesiei: Cojocaru Ilie - Birou de mediator 
Contact: 
   Telefon fix: 
   Mobil: 0788-337.618 
   Email: doris@bistrita.astral.ro   
 


