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ORGANIZEAZĂ CURS PENTRU FORMARE MEDIATOR

C e e s t e m e d i e r e a ?
Medierea reprezintă o modalitate facultativă de soluţionare a conflictelor pe cale 

amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoane specializate în calitate de mediator, în condiţii de 

neutralitate, imparţialitate şi confidenţialitate.

Medierea se bazează pe încrederea pe care părţile o acordă mediatorului, ca 

persoană aptă să faciliteze negocierile dintre ele şi să le sprijine pentru soluţionarea 

conflictului, prin obţinerea unei soluţii reciproc convenabile, eficiente şi durabile.

Când se poate recurge la mediere?

Dacă legea nu prevede altfel, părţile, persoane fizice sau 

persoane juridice, pot recurge la mediere în mod voluntar, inclusiv după 

declanşarea unui proces în faţa instanţelor competente, convenind să 

soluţioneze pe această cale orice conflicte în materie civilă, comercială, de 

familie, în materie penală, precum şi în alte materii, în condiţiile prevăzute 

de prezenta lege. Persoanele fizice sau persoanele juridice au dreptul de a-

şi soluţiona disputele prin mediere atât în afara, cât şi în cadrul procedurilor 

obligatorii de soluţionare amiabilă a conflictelor prevăzute de lege. (Articolul 

2 alin.1 şi 3 din Legea nr. 192/2006)

Cine poate deveni mediator?

Poate fi mediator persoana care îndeplineşte 

condiţiile din lege: are studii superioare, a absolvit 

cursurile de formare pentru mediatori  şi  a fost 

autorizată ca mediator.

De ce să devii mediator?

Merită să devii mediator, în primul rând, 

pentru că este o profesie nouă în România, care 

oferă perspective bune de carieră. Munca de 

mediator este interesantă şi foarte utilă, asigurând o 

cale mult mai simplă de rezolvare a conflictelor în 

viaţa de zi cu zi şi în afaceri. Profesia de mediator 

este asemănătoare ca finalitate cu cea de judecător, 

este o profesie liberală onorabilă şi bine plătită.

Pentru informaţii suplimentare puteţi suna la telefon  0269/230274 ; 0751281673, de luni până joi, între orele 09,00 – 15,00, persoane de contact: Stroia Darian, Repciuc Virginia

ÎNSCRIERILE LA CURSUL AUTORIZAT DE MEDIATORI SE FAC LA SEDIUL CAMEREI DE COMERŢ, INDUSTRIE ŞI AGRICULTURĂ SIBIU, STR. TELEFOANELOR, NR. 1

Pentru judeţul Sibiu sunt disponibile 20 de locuri

La finalul cursului se va obține o diplomă eliberată de către Consiliul de Mediere

Cursul va începe în data de 28 mai 2010
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