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Consiliul de Mediere  
 
Avand in vedere stadiul actual al procesului de constructie institutionala in materia medierii, 
precum si necesitatea de a corela eforturile Consiliului de mediere in domeniul pregatirii 
mediatorilor cu cerintele legislatiei in domeniul formarii adultilor, in temeiul art. 9 alin. (2), al art. 
20 lit. b si al art. 71 alin. (1) din Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de 
mediator, Consiliul de mediere adopta prezenta hotarare.  
 
Art. I 
Se aproba modificarea Standardului de formare a mediatorului, aprobat prin Hotararea 
Consiliului de mediere nr. 12/2007, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 713 din 
22 octombrie 2007, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.  
 
Art. II 
Prezenta hotarare intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.  
 

ANEXA 
 
1. Articolul 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:  
"Art. 19. - (1) Programele de formare a mediatorilor propuse de furnizorii de formare dureaza cel 
putin 80 de ore, in care formatorii sunt in contact direct cu participantii, si acopera in mod 
obligatoriu continutul recomandat de prezentul standard.  
(2) Furnizorul de formare si echipa de formatori isi asuma programul de formare, pentru care 
propune o structura unitara si coerenta, asigurand corelarea dintre teorie si practica.  
(3) In cadrul fiecarei discipline din programul de formare, formatorul care sustine partea teoretica 
se va implica si in partea practica pentru dobandirea abilitatilor corespunzatoare prevazute de 
Standardul ocupational al mediatorului.  
(4) Fiecare program de formare este coordonat de catre un formator principal.  
(5) La finalul fiecarui program de formare, furnizorul de formare care organizeaza cursurile 
elibereaza certificate de participare pe care se mentioneaza in mod obligatoriu: perioada de 
desfasurare a cursului, locatia, formatorii, disciplinele cursului si numarul de ore aferent 
acestora."  
2. La articolul 20, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:  
"(3) Examinarea, interviurile, lucrarile solicitate eventual de formatori cursantilor, precum si alte 
activitati care nu se inscriu in prevederile art. 19 alin. (1) nu sunt incluse in orele destinate 
cursului de formare, iar timpul afectat acestora nu se ia in considerare la calculul orelor 
programului de formare."  
3. La articolul 37 punctul 3.2, partea introductiva a liniutei a 2-a se modifica si va avea urmatorul 



cuprins:  
"- programul de formare trebuie sa asigure ca fiecare cursant sa participe cel putin de doua ori in 
exercitii in care parcurge complet rolul de mediator si sa acopere cel putin urmatoarele 
subiecte:".  
4. La articolul 37 punctul 3.2, subpunctul c6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:  
"c6) asertivitate."  
5. La articolul 41, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:  
"(2) Expertii evaluatori si examinatorii sunt inscrisi in Tabloul examinatorilor si evaluatorilor prin 
hotarare a Consiliului de mediere, fiind desemnati dintre formatorii inscrisi in Tabloul formatorilor 
in domeniul medierii, cu mentiunea «formator principal»".  
6. La articolul 41, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (3) si (4), cu 
urmatorul cuprins:  
"(3) Pentru a participa in comisiile de examinare, examinatorii sunt desemnati prin hotarare a 
Consiliului de mediere dintre examinatorii inscrisi in Tabloul examinatorilor si evaluatorilor, 
conform Regulamentului de organizare a examenului de absolvire.  
(4) Pentru evaluarea programelor de formare si a furnizorilor care propun aceste programe, 
Consiliul de mediere desemneaza prin hotarare evaluatori dintre cei inscrisi in Tabloul 
examinatorilor si evaluatorilor."  
7. La articolul 43, litera (a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:  
"a) este mediator autorizat in conditiile Legii si exercita profesia in una dintre formele prevazute 
de Lege;".  
8. Articolul 44 se modifica si va avea urmatorul cuprins:  
"Art. 44. - Pentru a fi inregistrata ca formator cu mentiunea «formator principal», persoana care 
solicita inregistrarea trebuie sa faca dovada indeplinirii cumulative a urmatoarelor cerinte 
suplimentare fata de art. 43 din prezentul standard:  
a) a avut atributii de elaborare pentru cel putin un program de formare de mediatori;  
b) a participat la elaborarea a cel putin unui manual/suport de curs pentru formarea mediatorilor;  
c) a participat ca formator in cel putin 3 cursuri complete de formare a mediatorilor;  
d) are minimum 240 de ore de activitate ca formator in cursuri de formare a mediatorilor;  
e) are minimum 40 de ore de pregatire in domeniul conflictelor, suplimentar fata de pregatirea ca 
formator debutant;  
f) a format in cadrul cursurilor de formare a mediatorilor minimum 60 de persoane."  
9. Articolul 45 se modifica si va avea urmatorul cuprins:  
"Art. 45. - (1) Inregistrarea ca formator, formator principal, examinator, evaluator se face pentru 
o perioada de 4 ani.  
(2) In vederea inregistrarii, persoanele interesate vor depune la Consiliu o cerere la care sunt 
atasate documentele doveditoare pentru indeplinirea conditiilor prevazute de prezentul standard.  
(3) Consiliul de mediere verifica dosarul si emite o hotarare privind aprobarea sau respingerea 
cererii, in termen de maximum 45 de zile de la inregistrarea acesteia.  
(4) Consiliul de mediere elibereaza hotararea in original, in termen de maximum 15 zile de la 
adoptare.  
(5) Formatorii si formatorii principali vor fi inscrisi in Tabloul formatorilor.  
(6) Examinatorii si evaluatorii vor fi inscrisi in Tabloul examinatorilor si evaluatorilor.  
(7) Tablourile se intocmesc de catre Consiliul de mediere si se actualizeaza ori de cate ori apar 



modificari, dar nu mai mult decat lunar.  
(8) In vederea reinregistrarii pe aceeasi pozitie formatorul trebuie sa faca dovada medierii a 
minimum 10 cazuri anual, dupa autorizarea ca mediator."  
10. Articolul 46 se modifica si va avea urmatorul cuprins:  
"Art. 46. - Inregistrarea ca examinator sau ca expert evaluator a formatorului inregistrat la 
categoria «formator principal» se face prin hotarare a Consiliului de mediere, pe baza 
documentelor care dovedesc indeplinirea cumulativa a urmatoarelor cerinte suplimentare:  
a) are minimum 240 de ore de formare in domeniul medierii, in calitate de formator principal;  
b) a format minimum 60 de persoane in domeniul medierii, in calitate de formator principal;  
c) are minimum 40 de ore de pregatire in domeniul conflictelor, suplimentar fata de formatorul 
principal;  
d) a coordonat in calitate de formator principal minimum 3 cursuri de formare a mediatorilor."  
11. Articolul 48 se modifica si va avea urmatorul cuprins:  
"Art. 48. - (1) In vederea autorizarii ca mediator, pana la data la care procedura de avizare si 
autorizare a furnizorilor de formare devine aplicabila, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2008, 
se vor putea organiza cursuri de formare a mediatorilor, finalizate cu examen, in conditiile 
prezentului standard, numai cu aprobarea expresa a Consiliului de mediere, si in cadrul carora 
formatorii pot fi persoane care indeplinesc conditiile prevazute la art. 43 lit. b)-d).  
(2) La o luna de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Tabloului 
mediatorilor, formatorii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute la art. 43 lit. a)-d)." 


