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Telefon: 0745028129, E-mail: cpmj.gabriel.cazan@cmediere.ro

PROTOCOL DE COLABORARE

Preambul
Ţinând seama de dispoziţiile Directivei 2008/52/CE a Parlamentului European
şi a Consiliului, care are au ca obiectiv facilitarea accesului la soluţionarea
alternativă a litigiilor şi promovarea soluţionării pe cale amiabila a acestora,
prin încurajarea utilizării medierii şi asigurarea unei relaţii echilibrate între
mediere şi procedurile judiciare şi văzând în special dispoziţiile art. 5 şi 6 din
Directivă;
Văzând dispoziţiile Avizului nr. 6 (2004) al Consiliului Consultativ al
Judecătorilor Europeni (C.C.J.E) in atenţia Comitetului de Miniştri asupra
procesului echitabil într-un termen rezonabil şi rolul judecătorilor în acest
proces, luând în considerare mijloacele alternative de soluţionare a disputelor,
adoptat de CCJE la cea de-a cincea reuniune a acestuia (Strasbourg, 22-24
noiembrie 2004) în care se arată că este necesară încurajarea dezvoltării
mijloacelor alternative de soluţionare a litigiilor pentru creşterea conştientizării
publice despre existenţa acestora, a modului în care funcţionează acestea şi a
cheltuielilor acestora. In Aviz se mai recomanda că, atât în materie penală, cât
şi în materie civil-administrativă, mijloacele alternative de soluţionare a
litigiilor trebuie să fie strâns legate de sistemul instanţelor; dispoziţiile juridice
sau practicile judiciare corespunzătoare trebuie să confere judecătorului
puterea de a îndruma părţile să se prezinte în faţa unui mediator desemnat în
mod judiciar şi pregătit, care poate dovedi că deţine atât calificări şi capacităţi
relevante, cât şi imparţialitatea şi independenţa necesare pentru un astfel de
serviciu public;
Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea
profesiei de mediator, modificată şi completată în vederea transpunerii
Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European şi a Comisiei din 12
decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieţei interne;
În baza dispoziţiilor Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi
procurorilor şi ale Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, precum şi a
dispoziţiilor Legii nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea
soluţionării proceselor;
Ţinând seama de dispoziţiile Legii nr. 2/2013 publicată în Monitorul Oficial,
Partea 1 nr. 89 din 12.02.2013 privind unele măsuri pentru degrevarea

instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii
nr. 134/2010 (Noul Cod de Procedură Civilă)
În conformitate cu prevederile art. 91 alin.1, lit.e, din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
S-a încheiat prezentul Protocol de Colaborare
CAP.1 PĂRŢILE SEMNATARE
Art.l Consiliul Judetean Arges, cu sediul în mun. Pitesti, Piata Vasile Milea,
nr.1, Jud.Arges, având codul fiscal nr. 4229512 reprezentat prin Preşedinte d-l
GRIGORE FLORIN TECĂU , numit în continuare CONSILIUL,

Corpul Profesional al Mediatorilor din Judeţul Arges , organism
înfiinţat prin hotărârea Consiliului de Mediere, nr. O/4/25.03.2015., de interes
public, legal reprezentat prin domnul Preşedinte CAZAN GABRIEL, denumit
în continuare CORPUL.
CAP. II. OBIECTUL PROTOCOLULUI DE COLABORARE
Art.2. In vederea promovării medierii ca mijloc alternativ de soluţionare a
conflictelor, obiectul prezentului Protocol îl constituie colaborarea privind
informarea cetatenilor şi a funcţionarilor publici aflaţi în raza de competenţă
teritorială a judetului Arges cu privire la:
a) dispoziţiile Legii nr. 192/2006 modificată şi completată la zi privind
medierea şi organizarea profesiei ele mediator;
b) prevederile Directivei nr. 2008/52/CE cu privire la soluţionarea
alternativă a litigiilor şi promovarea soluţionării pe cale amiabilă a
acestora;
c) legislaţia internă şi a altor state europene, precum şi bunele practici
jurisprudenţiale referitoare la mediere;
d) orice alte informaţii referitoare la avantajele pe care procedura
medierii le aduce în activitatea funcţionarului public din administraţia
publică locală;
e) informarea cu privire la procedura de mediere a persoanelor
interesate, precum şi a părţilor care au dosare în curs de soluţionare
la instanţele de judecată aflate în raza teritorială a acesteia şi care
pot face obiectul medierii, conform legislaţiei în vigoare;
f) organizarea de seminarii, mese rotunde, workshop-uri în legătură cu
medierea pe raza teritorială a judeţului Argeş.

Art. 3. Părţile semnatare îşi propun să promoveze prin prezentul Protocol
activităţile desfăşurate în cadrul acestuia ca model de promovare a medierii în
rândul cetatenilor.
CAP. III. MODALITĂŢI DE COLABORARE

Alt. 4. Colaborarea dintre părţile semnatare se va realiza prin schimbul
permanent de date şi informaţii referitoare la activităţile în curs de desfaşurare
precum şi la programul de desfaşurare al acestora. Prin participare comună,
părţile semnatare vor susţine referate pe diferite teme, colocvii şi alte activităţi
ştiinţifice privitoarea la procedura de mediere şi domeniul de aplicare al
acesteia.
Art. 5. Reprezentanţii părţilor semnatare se vor întâlni de două ori pe an în
scopul analizării stadiului îndeplinirii planurilor de acţiune comune, precum şi
pentru a actualiza baza de date cu informaţii referitoare la bunurile intelectuale (
programe de informare, standarde profesionale, reviste etc.), resursele umane şi
programele recomandate de părţile semnatare.
Art. 6. Planurile de acţiune vor fi elaborate împreună de către părţile semnatare
prin consultare reciprocă şi vor fi implementate în parteneriat.
CAP. IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
Art. 7. Obligaţiile Corpului
a) să participe cu resurse proprii împreună cu mediatorii autorizaţi cu drept
de practică în vederea pregătirii, promovării, desfăşurării şi evaluării activităţilor
care fac obiectul prezentului protocol, în condiţii legale;
b) să colaboreze cu C.J. în vederea îndeplinirii activităţilor stabilite prin
prezentul protocol, conform legislaţiei în vigoare;
c) să organizeze seminarii, sesiuni de informare cu privire la procedura
medierii şi prin orice alte modalităţi de colaborare să pună la dispoziţia C.J. şi a
instanţelor arondate Tabloul mediatorilor, materiale publicitare, ghiduri şi
materiale media ce conţin informaţii generale şi de interes public cu privire la
procedura medierii;
d) să permită şi să încurajeze organizarea seminariilor şi a sesiunilor de
informare de către Corpul Profesional al Mediatorilor din Judeţului Arges si de
asociaţiile profesionale ale mediatorilor înscrise în Registrul Asociaţiilor
Profesionale ale mediatorilor întocmit şi gestionat de către Consiliul de mediere;
e) să promoveze instituţia medierii şi obiectivele prezentului protocol prin
intermediul paginilor web şi/sau prin intermediul site-ului propriu;
f) să apeleze şi să utilizeze mijloacele mass-media atât în comun, cât şi
separat, în vederea mediatizării obiectivelor prezentului Protocol.
Art. 8. Obligaţiile Consiliului

a) să participe, în limita resurselor proprii disponibile, în vederea pregătirii,
promovării, desfăşurării şi evaluării activităţilor care fac obiectul prezentului
Protocol;
b) să afişeze la sediul instituţiei Consiliului Judetean Arges, precum şi la
sediile instituţiilor aflate în subordinea consiliului, Tabloul mediatorilor întocmit
şi gestionat de către Corpul Profesional al Mediatorilor din Judeţul Arges
c) să asigure, în limita resurselor disponibile, spaţii la avizierele şi la
compartimentele de lucru cu publicul pentru afişarea şi distribuirea materialelor
informative privitoare la procedura de mediere şi avantajele acesteia;
d) să propună şi să includă organizarea de activităţi specifice în domeniul
medierii în cadrul programelor de formare continuă a funcţionarilor publici din
cadrul tuturor structurilor Consiliului Judetean.
e) să colaboreze cu CPMJ Arges în vederea organizării programelor
stabilite prin prezentul Protocol;
f) să promoveze instituţia medierii şi dispoziţiile prezentului protocol, prin
intermediul paginilor web şi prin orice alte mijloace legale de promovare;
CAP. V. DURATA PROTOCOLULUI
Avt. 9. Prezentul Protocol se încheie pe o perioadă de 4 ani şi intră în vigoare
începând cu data semnării şi înregistrării sale în evidenţele specifice ale
fiecărei părţi semnatare
Avt. 10. Părţile semnatare, prin acordul lor de voinţă pot proceda la
prelungirea duratei de executare a prevederilor prezentului Protocol, prin Act
Adiţional, semnat de către ambele părţi.
CAP. VI. MODIFICAREA PROTOCOLULUI
Avt. 11. Părţile semnatare, prin acordul lor de voinţă, pot proceda la
modificarea sau completarea clauzelor prezentului Protocol, prin Act
Adiţional, semnat de către ambele părţi.
Avt. 12. Partea care are iniţiativa modificării şi/sau completării Protocolului va
transmite celorlalte părţi spre analiză propunerile sale motivate.
CAP. VIL ÎNCETAREA PROTOCOLULUI
Avt. 13 Prezentul Protocol poate înceta:
a) la termen;
b)
prin acordul expres şi scris al părţilor;
c) în caz de forţă majoră astfel cum este definită de lege cu respectarea
procedurii de notificare impusă de legislaţia în vigoare;

d)

prin

dizolvarea sau falimentul vreuneia dintre părţile semnatare.

CAP. VIII. DISPOZIŢII FINALE
Avt. 14. Părţile semnatare ale prezentului Protocol în cazul neînţelegerilor ce
izvorăsc din interpretarea sau executarea obiectivelor prezentului Protocol, vor
depune toate diligenţele în vederea soluţionării pe cale amiabilă a acestora,
prin mediere.
Avt. 15. Prezentul Protocol va fi înregistrat în registele speciale ale părţilor
semnatare.
Avt. 16. Prezentul Protocol s-a încheiat în două exemplare originale, câte unul
pentru fiecare parte, ambele având aceeaşi valoare juridică şi a fost semnat
astăzi,
Art. 17. Pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului Protocol,
Părţile desemnează următoarele persoane de contact:
a) din partea Consiliului Judetean Arges:
TRAŞCĂ STROE VERONICA –consilier juridic –D.A.P.C.L. –
Compartiment juridic-contencios
b) din partea Corpul Profesional al Mediatorilor din Judeţului Arges:
CAZAN GABRIEL – Preşedinte
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