
 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

la Ordinului ministrului justiției pentru aprobarea Regulamentului privind acreditarea 

furnizorilor de formare a mediatorilor 

 

Сondiţiile ce au impus elaborarea proiectului și finalităţile urmărite prin implementarea 

noilor reglementări 

  Proiectul Ordinului ministrului justiției pentru aprobarea Regulamentului privind 

acreditarea furnizorilor de formare a mediatorilor, este elaborat de Ministerul Justiţiei în 

vederea executării prevederilor art. 8 lit. d) și art. 41 alin. (4) din Legea nr. 137 din 3 iulie 2015 

cu privire la mediere. 

Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

Regulamentul elaborat are ca scop stabilirea unor criterii clare, transparente, bazate pe 

merit și profesionalism pentru acreditarea furnizorilor de formare a mediatorilor. Consiliul de 

mediere va acredita furnizorii de formare a mediatorilor conform următoarelor etape: 

- Evaluarea furnizorilor; 

- Adoptarea hotărîrii asupra acreditării furnizorilor de formare a mediatorilor. 

Astfel, Consiliul de mediere, după primirea cererii de acreditare și tuturor anexelor în 

conformitate cu Regulamentul, examinează și, după caz, verifică condițiile, potențialul logistic, 

nivelul de dotare cu utilaj, spațiul unde se va desfășura activitatea de instruire, precum și 

persoanele care vor activa în calitate de formatori în cadrul furnizorilor de formare. 

Este de menționat că Consiliul de mediere refuză acreditarea furnizorilor de formare doar 

în cazul în care acesta nu prezintă sau prezintă tardiv actele sau informația solicitată în 

conformitate cu Regulamentul, dacă informația prezentată nu este veridică, precum și dacă nu 

îndeplinește condițiile prevăzute de Regulament în partea ce ține de persoana formatorului și 

spațiul necesar, potențialul logistic și nivelul de dotare cu utilaj pentru desfășurarea activității 

de instruire. 

Totodată, este util de menționat că adoptarea hotărîrii de refuz de acreditare în privința 

neîntrunirii condițiilor nu presupune excluderea acestora din lista furnizorilor ce pot depune în 

mod repetat cerere de acreditare la Consiliul de mediere. 

Iar hotărîrile adoptate, cu care nu sunt de acord subiecții vizați, pot fi contestate în ordine 

generală în instanța de contencios administrativ. 

De asemenea, un element important în cadrul acreditării este recunoașterea acreditării 

perfectate pe teritoriul unui stat străin. Aceasta nu presupune un control adițional al condițiilor 

în conformitate cu Regulamentul ci doar prezentarea tuturor actelor necesare pentru 

confirmarea acreditării, precum și cererea de recunoaștere a acesteia. 

Un element final ce va avea ca scop menținerea calității furnizorilor acreditați sau ai căror 

acreditare a fost perfectată într-un stat străin este controlul întrunirii condițiilor prezentului 

Regulament, începînd cu expirarea a 2 ani după acreditare sau recunoașterea documentului de 

acreditare dintr-un stat străin. 

Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea proiectului de faţă nu presupune cheltuieli financiare suplimentare din 

bugetul de stat. 

Impactul proiectului 

Impactul prezentului proiect de lege va avea ca efect aducerea în concordanță a cadrului 

normativ cu Legea nr. 137 din 3 iulie 2015 cu privire la mediere. 

 



Denumirea autorităţilor care au avizat proiectul de act normativ. Rezultatele 

avizării 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind 

transparenţa în procesul decizional, proiectul actului normativ a fost plasat pe pagina web 

oficială a Ministerului Justiţiei www.justice.gov.md, compartimentul Transparenţa 

decizională, directoriul Proiecte de acte normative remise spre coordonare. 

 

 

Viceministru                                                      Nicolae EȘANU 

http://www.justice.gov.md/

