
CONSILIUL DE MEDIERE 

HOTĂRÎRE Nr. 5 
din 24 septembrie 2013 

cu privire la aprobarea Listei subiectelor pentru susţinerea examenulului de 
atestare a mediatorilor 

în temeiul pct. 10 din Regulamentul privind atestarea mediatorilor, aprobat 
prin Hotărîrea Consiliului de Mediere nr. 1 din 16 iunie 2008 şi procesului-verbal 
al şedinţei Consiliului de Mediere din 24 septembrie 2013, Consiliul de Mediere 

HOTĂRĂŞTE: 

1. Se aprobă Lista subiectelor pentru susţinerea examenului de atestare a 
mediatorilor care se va desfăşura la data de 26 octombrie 2013 conform anexei. 

2. Prezenta hotărîre să se aducă la cunoştinţa Ministerului Justiţiei pentru 
publicarea pe site-ul oficial al ministerului. 

Preşedintele Consiliului 
de Mediere 

Tatiana CIAGLIC 



Anexă 
la Hotărîrea Consiliului de mediere 

nr. 5 din 24 septembrie 2013 

Subiectele pentru examenul de atestare a mediatorilor 

din 26 octombrie 2013 

1. Cadrul juridic internaţional al medierii. 
2. Cadrul juridic naţional al medierii. 
3. Legea cu privire la mediere. 
4. Regulamentul Consiliului de mediere. 
5. Regulamentul privind atestarea mediatorilor. 
6. Regulamentul cu privire la înregistrarea birourilor. 
7. Codul deontologic al mediatorului. 
8. Medierea: concepte, definiţia, dimensiuni, obiective, forme şi coordonate 

definitorii. 
9. Principiile de bază ale medierii. 
10. Principiul profesionalismului. 
11. Principiul corectitudinii. 
12. Principiul imparţialităţii mediatorului. 
13. Principiul neutralităţii. 
14. Principiul acceptării. 
15. Principiul confidenţialităţii. 
16. Principiul liberului consimţămînt. 
17. Etapele procesului de mediere. 
18.Avantajele medierii în raport cu alte modalităţi de soluţionare a conflictelor/ 

litigiilor. 
19. Delimitări conceptuale ale noţiunilor: mediere, arbitraj şi instanţa de judecată. 
20. Conflict: noţiune, tipuri şi dinamica. 
21. Conflict: cauzele şi metode de soluţionare. 
22.Medierea în cauze penale. 
23. Medierea în cauze civile. 
24. Medierea în cauze contravenţionale. 
25.Medierea în conflictele familiale. 
26.Medierea în litigii fiscale. 
27. Excepţii în cauzele de mediere. 
28. Drepturile, obligaţiile şi responsabilităţle participanţilor la procesul de mediere. 
29. Dobîndirea calităţii de mediator. 
30. Instruirea şi formarea. 
31. Atestarea mediatorului. 
32. Procedura de contestare a rezultatelor examenului de atestare. 
33. Calitatea, drepturile şi obligaţiile mediatorului. 
34. Modul de organizare a activităţii profesioniste de mediator. 
35. Remunerarea mediatorului. 
36. Asigurarea mediatorului. 
37. Etica profesională. 
38. Conflictul de interese. 



39. Confidenţialitatea şi interzicerea audierii mediatorului. 
40. Metode de mediere. 
41. Tehnici de mediere utilizate de mediator. 
42. Abilităţi de comunicare utilizate de mediator. 
43.Solicitarea, desfăşurarea şi încetarea medierii. 
44. Contractul de mediere. 
45. Şedinţa de premediere. 
46. Şedinţa de mediere. 
47. Acordul de împăcare. 
48. Examinarea sesizărilor privind încălcările comise de mediatori. 
49. Răspunderea disciplinară a mediatorului. 
50. Suspendarea şi încetarea calităţii de mediator. 
51. Organizarea şi funcţionarea Consiliului de mediere. 
52. Atribuţiile Consiliului de mediere. 
53. Atribuţiile Preşedintelui Consiliului de mediere. 


